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Identifikační údaje: 
 
 
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR 
Tokajická 152  
273 54 Lidice 
IČO: 708 86 342 
 
Tel.: 312 253 088, 469 344 187 
Fax.: 312 253 063,  
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz, lezaky@lezaky-memorial.cz 
webové prezentace: www.lidice-memorial.cz, www.lezaky-memorial.cz, www.lety-memorial.cz 
 

 

Zřizovací listina 

vydaná na základě ustanovení § 31 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) a 

rozhodnutí ministra kultury č. 15/2000 ze dne 6. prosince 2000, č.j.  9 261/2000, o zřízení příspěvkové 

organizace Ministerstva kultury Památník Lidice, ve znění dodatků vydaných rozhodnutím ministra kultury č. 

15/2004 podle ustanovení §10b odst. 1 písm. b) a násl. zákona č. 122/2000 Sb. č.j. 17 211/2004, rozhodnutí 

ministra kultury č. 2/2006 ze dne 13. prosince 2006 podle ustanovení § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 

122/200 Sb. a § 3 zákona č. 203/2006 Sb. Č.j. 17 751/2006 a rozhodnutím ministra kultury č. 2/2008 ze dne 

27. května 2008 podle ustanovení § 3 zákona č. 203/2006 Sb. Č.j k č.j. 9261/2000, (úplné znění), rozhodnutí 

ministra kultury č. 3/2009 ze dne 18. června 2009 a rozhodnutí ministra kultury č. 27/2010 ze dne 17. prosince 

2010. 

 

Zřizovatel:  

Ministerstvo kultury ČR  

Maltézské náměstí 1 

118 11  Praha 1 
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1. ÚVODNÍ SLOVO 
 

Citát: „Říká se, že čas zhojí všechny rány, ale jsou události, které ve vědomí přetrvávají jako trýznivé 

trauma a o nichž víme, že by neměly zapadnout do hlubiny zapomnění, neboť nesou varovné poselství 

o době, kdy se lidskost převrátila ve svůj pravý opak.“ Přemysl Veverka, autor literatury faktu 

Rok 2015 se vedle pietních vzpomínek na 73. výročí lidické a ležácké tragédie, vyznačoval celou řadou doprovodných 
aktivit určených zejména mládeži. Za všechny lze jmenovat především Slavnostní koncert PRO LIDICE v předvečer piety, 
již 9. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, 5. ročník turnaje mladých šachistů Lidická 
simultánka, štafetový běh Banská Bystrica – Ležáky – Lidice, 5. ročník pochodu mládeže Oheň (bez) naděje na trase 
Ležáky – Chelmno, 5. ročník Memoriálu Karla Kněze v orientačním běhu mládeže po trase ležácké naučné stezky, 2. 
ročník Memoriálu Josefa Šťulíka v přespolním běhu Ležáky – Včelákov, 2. ročník soutěže v recitaci Ležácké veršování, 
rovněž druhý ročník divadelní přehlídky Rádohraní, druhý ročník srazu a spanilé jízdy veteránů Lidický okruh. Úspěchy 
jsme zaznamenali v činnosti dětského dramatického kroužku PidiLidi, ale i ve zcela nových aktivitách jako byla první 
výstava kosatců Květy pro Ležáky. 
Tradičně výraznou tak byla opět vzdělávací činnost památníku s množstvím odborných seminářů a výchovných programů 
pro pedagogy, studenty, ale i děti předškolního věku. Rovněž Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století si 
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udržela vysoký standard a překonala v 10. ročníku všechny historické rekordy v účasti soutěžících. Obdobné úspěchy byly 
zaznamenány v tradiční Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice, která byla obeslána více jak 21.000 pracemi dětí 
z téměř 70 zemí.  
Výstavní činnost památníků se vyznačovala širokou nabídkou jak v oblasti historické, tak i výtvarné. S největším ohlasem 
se setkala výstava 11 světů. 
Díky pochopení Ministerstva kultury se dařilo realizovat nutné investiční záměry, z nichž největším byly opravy opěrné zdi 
u Lidické galerie, chodníků na pietním území v Lidicích a instalace klimatizace v Lidické galerii. Zcela zásadní bylo 
uvolnění investic pro rekonstrukci rodinného domku v původním zachovalém stavu, v sousedství Lidické galerie. 
Pokračovaly besedy pamětníků, na kterých jsme úzce spolupracovali, a to nejen v Lidicích, ale i po celé ČR, byť 
s ohledem na pokročilý věk pamětnic v menším rozsahu. Jako příkladnou lze označit spolupráci s obecními úřady 
v Lidicích, Miřeticích a Letech u Písku, rovněž tak s Českým svazem bojovníků za svobodu a Klubem autorů literatury 
faktu. 
V práci památníku se však našly i některé neúspěchy. K nim patří nekonečný soudní spor o spoluautorství sousoší 
lidických dětí a stále nevyřešené výkupy pozemků v NKP Ležáky.  
Rok 2016 bude rokem dalšího boje o návštěvníka vzhledem k limitním možnostem nabídky volnočasových a 
doprovodných aktivit této paměťové instituce! Bude i ve znamení nových autorských výstav a další publikační činnosti. 
Současně by měl potvrdit, že nově nastoupená cesta ve vzdělávání pedagogů i mládeže směrem k obsahu a nabídce 
Lidické galerie, je efektivní. Památník Lidice čekají i další významné investiční akce, zejména při rekonstrukci původního 
lidického rodinného domku. 
           JUDr. Milouš Červencl 
          ředitel Památníku Lidice 
 

 
 
 

2. PAMÁTNÍK LIDICE A JEHO HLAVNÍ ČINNOSTI 

 

Památník Lidice, ležící jen 25 minut jízdy z centra Prahy, je každoročně cílem desetitisíců návštěvníků z celého světa.   
Ve stálé expozici muzea mohou zhlédnout multimediální expozici o historii a tragedii Lidic pod názvem „...a nevinní byli 
vinni“. 
V 1. patře Lidické galerie a současně ve vzdělávacím středisku je nabízen návštěvníkům výběr z několika filmů: hlavní 
dokumentární film „Lidice“ a filmy na přání - „Noc delší než den“, „Druhý život Lidic“ a „Lidické ženy vyprávějí“, „Ležáky 42“, 
„Nehodni žití. Cikánský tábor Lety 1942-43“.  
Mezi naše služby návštěvníkům patří i poskytnutí průvodce pietním územím – v českém, anglickém, německém a 
francouzském jazyce. Průvodce seznámí návštěvníky s historií a provede je místy, kde se nachází společný hrob 
zastřelených lidických mužů, základy Horákova statku, základy bývalého kostela sv. Martina ze 14. století, základy školy a 
původní hřbitov. Na pietním území jsou umístěny i sochy a plastiky. Nejznámějším dílem je sousoší od akademické 
sochařky Marie Uchytilové „Pomník dětských obětí války“. Návštěvník také může využít audioprůvodce po celém pietním 
území. 
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V přízemí Lidické galerie je vystavena část „Lidické sbírky“, kde si návštěvníci mohou prohlédnout díla 

darovaná Lidicím od umělců z celého světa a kde je k dispozici na objednání odborný výklad v češtině a 

angličtině a také audioprůvodce po nejvýznamnějších dílech sbírky. V 1. patře Lidické galerie našla 

každoročně své trvalé místo „Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“. Prostory galerie slouží také 

k doprovodným programům k výstavám. 

 

Pracovníci Památníku poskytují informace a odborné konzultace studentům, badatelům, pracovníkům 

masmédií, ale i řadovým občanům z celého světa. Památník Lidice spolupracuje při poskytování služeb 

s řadou institucí a organizací z domova i ze zahraničí. 

 

Návštěvnost v Památníku Lidice v roce 2015 

Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2015 Muzeum 

  cizinci ČR 

ciz. 

studenti 

ČR 

studenti vzdělávání zdarma 

ostatní 

(karty, 

rodiny, 

důchodci) 

Výstavní 

síň 

Tribuna a 

In 

Memoria

m svatby celkem 

leden 51 103 206 43 0 17 64   0 484 

únor 38 207 392 298 0 61 20   0 1016 

březen 72 189 879 214 0 118 128   0 1600 

duben 151 299 903 906 0 96 260   0 2615 

květen 263 512 587 1440 0 1407 614   65 4888 

červen 324 478 487 2105 0 4833 502   351 9080 

červenec 240 547 888 203 0 170 562   315 2925 

srpen 287 687 395 272 0 39 252   405 2337 

září 259 319 1576 196 0 598 336   234 3518 

říjen 274 284 993 709 28 300 305   0 2893 

listopad 98 190 309 105 0 58 78 1055 0 1893 

prosinec  71 94  278 128  0   22 68  1261   0  1922 

celkem 2128 3909 7893 6619 28 7719 3189 2316 1370 35171 

           Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2015 Galerie 

  cizinci ČR 

ciz. 

studenti 

ČR 

studenti 

vzdělávání, 

divadelní 

kroužek zdarma 

Ostatní 

(karty, 

rodiny, 

důchodci, 

programy)   kultura celkem 

leden 4 31 30 4 332 124 21   431 977 
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únor 2 27 34 6 323 135 18   512 1057 

březen 2 18 24 15 359 107 6   516 1047 

duben 0 29 24 124 520 60 5   120 882 

květen 8 34 0 197 419 637 30   0 1325 

červen 9 25 32 215 422 176 34   0 913 

červenec 11 50 45 17 0 69 35   0 227 

srpen 7 34 0 28 40 36 39   0 184 

září 19 353 34 171 2 991 30   0 1600 

říjen 7 36 5 45 710 79 46   190 1118 

listopad 3 11 21 6 112 185 3   511 852 

prosinec  1 72  0  0  26  179  0    408  686  

celkem 73 720 249 828 3265 2778 267   2688 10868 

           Celková  návštěvnost 2015   

   

  cizinci ČR 

ciz. 

studenti 

ČR 

studenti vzdělávání zdarma 

ostatní 

(karty, 

rodiny, 

důchodci) 

Výstavní 

síně  

kultura

/svat. celkem 

leden 55 134 236 47 332 141 85   431 1461 

únor 40 234 426 304 323 196 38   512 2073 

březen 74 207 903 229 359 225 134   516 2647 

duben 151 328 927 1030 520 156 265   120 3497 

květen 271 546 587 1637 419 2044 644   65 6213 

červen 333 503 519 2320 422 5009 536   351 9993 

červenec 251 597 933 220 0 239 597   315 3152 

srpen 294 721 395 300 40 75 291   405 2521 

září 278 672 1610 367 2 1589 366   234 5118 

říjen 281 320 998 754 738 379 351   190 4011 

listopad 101 201 330 111 112 243 81  1055 511 2745 

prosinec  72 166  278  128  26  201  68  1261 408   2608 

celkem 2201 4629 8142 7447 3293 10296 3456  2316 4058 46039 

 

 

Cel. 2014 2464 3922 8492 7400 689 10760 4848 0 

 

3902 42477 

Rozdíl -263 +707 -350 +47 +2604 -464 -1392 +2316 +156 +3562 
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Komentář k tabulce:  

Slušný nárůst návštěvnosti v muzeu i galerii proti roku 2014 je velkým pozitivem, zvláště při nižší účasti 

veřejnosti na pietní vzpomínce. Nepříjemný je úbytek zahraničních návštěvníků a studentů. Propagaci a počtu 

doprovodných vzdělávacích programů Památníku Lidice byla, i přes trvalý nedostatek provozních prostředků, 

věnována maximální péče, což se odrazilo zejména ve výrazně vyšší návštěvnosti vzdělávacích programů v 

Lidické galerii o zhruba 1300 návštěvníků.  

 

Hlavní skupiny příjemců služeb Památníku Lidice – cílové sociální kategorie 

 

děti do 18 let 

mládež do 26 let 

senioři 

osoby se zdravotním postižením 

cizinci  

krajané 

obyvatelé venkova 

 

 

Významné návštěvy Památníku Lidice v roce 2015 

 

29. ledna 2015 navštívil Památník Lidice hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. 

 

 

 

 

1. června 2015 se zúčastnil zahájení výstavy „Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy“ 

předseda vlády Arménské republiky Hovik Abrahamyan, kterého doprovodil ministr kultury ČR Daniel 

Herman a oba velvyslanci. Kromě vernisáže výstavy položil pan premiér kytici k sousoší dětí a prohlédl si 

expozici 43. ročníku MDVV Lidice. Setkání byli přítomni i lidičtí pamětníci a starostka obce Lidice. 
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9. 6. 2015 navštívil Lidice vzácný host, pan Charles Strasser z Anglie, který je s historií obce 

až překvapivě těsně svázán. Byl to totiž právě jeho otec, který podnítil spojení mezi městem Stoke on Trent, 

v něm praktikujícím lékařem židovského původu Barnettem Strossem a obcí Lidice. Právě Barnett Stross se 

stal díky tomuto přátelství jedním ze zakladatelů hnutí Lidice Shall Live, které bylo založeno v září 1942 

v severoanglickém Stoke on Trentu, jehož obyvatelé po válce darovali na obnovu obce velkou finanční 

částku. 

   

 

V den 73. výročí lidické tragédie přijel do Lidic poklonit se památce obětí prezident Slovenské 

republiky Andrej Kiska v rámci své neoficiální pracovní návštěvy ČR. Tato návštěva byla pro Lidice velkou 

událostí, už i proto, že A. Kiska je první slovenský prezident v historii, který Lidice navštívil. 
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Na pozvání ZO ČSBS navštívil Lidice dne 28. července 2015 hejtman Ústeckého kraje Oldřich 

Bubeníček. 

Hejtman si nejdříve prohlédl pietní území, položil kytici ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů, 

vyslechl si výklad u sousoší lidických dětí a v Růžovém sadu a navštívil expozici muzea. Druhou část 

návštěvy věnoval prohlídce výstav v Lidické galerii, kde ho zejména zaujala prezentace nejlepších prací 43. 

ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. 

Na závěr návštěvy byl hejtman Ústeckého kraje přijat starostkou obce Lidice na obecním úřadu, kde byly 

přítomny i některé přeživší lidické ženy a děti, se kterými hejtman mohl besedovat. Se zájmem si vyslechl 

vyprávění M. Šupíkové a M. Kalibové.  

 

 

 

Dne 31. 7. 2015 přijela do Lidic skupina Japonců, kterou netvořili jen běžní turisté. 

Byla to skupina kolem významné japonské básnířky a protiválečné aktivistky paní Koyko Komori, která žila 

v letech 1961- 4 se svou rodinou v Praze. 10. června 1962 navštívila se svým synem Lidice, kde potkala 

jednu z přeživších lidických matek. Toto setkání na ni udělalo velký dojem a na jeho základě napsala 

po návratu do Japonska text písně "Let us convey the blue sky as it is to children" (v překladu "Zachovejme 

modré nebe pro naše děti"). Z této písně se stala hymna japonského protijaderného hnutí. Paní Koyko Komori 

u sousoší lidických dětí přečetla svou báseň, kterou jim věnovala. Báseň se jmenuje "What their eyes wish 

for," (Po čem touží jejich oči). Následně japonští hosté zazpívali i píseň "Let us convey the blue sky as it is to 

children". Syn básnířky, Yoichi Komori, profesor moderní japonské literatury na Tokijské universitě, je 

generálním tajemníkem "Asociace článku 9", což je celonárodní japonská organizace, oponující snahám 

o revizi článku 9 japonské ústavy, v němž se Japonsko výslovně zříká válek a budování vojenského 

potenciálu. O nezbytnosti zachovat mír píše prof. Yoichi Komori rovněž články a přednáší po celém světě. 

Do Lidic doprovázel svou matku. 
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Dne 1. října 2015 navštívila Památník Lidice delegace tvořená členy Verein der Landsmannschaften 

Österreichs (Sdružení rakouských krajanů). Hlavním zástupcem skupiny byl vzácný host, generální sekretář 

Ing. Norbert Kapeller, člen rakouského Parlamentu za ÖVP (Rakouská lidová strana). Dalším významným 

členem delegace byl pan Gerhart Zeihsel, prezident SLÖ (Sudetskoněmecká vlastenecká asociace 

v Rakousku). 

Delegace uctila památku lidických obětí položením věnce u Pomníku dětských obětí války akademické 

sochařky Marie Uchytilové. Pánové Kapeller a Zeihsel zde zároveň pronesli krátké zdravice. Prohlídka 

pietního území pokračovala přesunem ke společnému hrobu 173 zavražděných lidických mužů. 
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Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2015 

 

Slavnostní koncert. V předvečer pietní vzpomínky 12. 6. 2015 se uskutečnil koncert PRO LIDICE. Účinkoval 

Václav Hudeček se svými dvěma žáky. Úvodní slovo patřilo poslankyni Miroslavě Němcové. 

 

    

 

 

Světla z lidických oken. Symbolicky před 22. hodinou, kdy se před 73 lety ještě naposledy svítilo z oken 

domků bývalých Lidic, se celé pietní území, v režii dětí z přítomných pěveckých sborů, prozářilo světýlky 

svíček v místech, kde původní domky stávaly. Působivý obraz prosvětleného tichého údolí, doprovázený  

čtením jmen všech zavražděných lidických dětí s hudební kulisou, byl zejména pro pamětníky a starší 

návštěvníky silným emotivním zážitkem.  

 

 



 

 

 

 

- 12 - 

Dne 13. června 2015 se pod záštitou ministra kultury uskutečnila u společného hrobu zavražděných lidických 

mužů pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení obce Lidice. Hlavní projev přednesl 1. místopředseda Senátu 

PČR Přemysl Sobotka. Modlitbu pronesl biskup ČCH Filip Michael Štojdl a závěrečné slovo patřilo předsedovi 

ÚV ČSBS Jaroslavu Vodičkovi. 

 

Během pietního dne tradičně převzala řada pozvaných osobností z rukou ředitele Památníku Lidice Pamětní 

odznaky za spolupráci s Památníkem Lidice v uplynulých letech. Celkem bylo v objektu IN MEMORIAM, za 

přítomnosti čestné stráže Velitelství posádky Praha, uděleno 16 odznaků.  

 

Podle odhadu, prošlo v tento den Památníkem Lidice, 4 tisíce návštěvníků. 

 

   

 

Po pietní vzpomínce následovala exhibice příslušníků Velitelství posádky Praha a po ní zahájil 1. 

místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka 9. ročník celostátní přehlídky sborů "Světlo za 

Lidice". 14 sborů, reprezentujících jednotlivé kraje ČR, v počtu více jak 500 účinkujících, které v úvodu 

zazpívalo státní hymnu. Po úvodním slovu 1. místopředsedy Senátu P ČR vystoupila Leona Machálková se 

dvěma písněmi. Zahraničním hostem byl ukrajinský dětský sbor Džerelo. 

Všechny sbory pak jednotlivě předvedly své špičkové pěvecké umění a na závěr zazpívaly pro věrné diváky 

opět společné skladby. 
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Ocenění Památníku Lidice a jeho lidí 

 

World Federation of Rose Societies udělil v červnu lidickému Růžovému sadu přátelství a míru prestižní 

ocenění Award of Garden Excellence. 

Lidický Růžový sad přátelství a míru se tak připojil k největším a symbolicky nejvýznamnějším růžovým 

sadům na světě. 

 

 

  
 

Web TripAdvisor uděluje Certifikát výjimečnosti profilům, které od cestovatelů získávají dlouhodobě skvělé 
recenze. V roce 2014 získal Památník Lidice na webu TripAdvisor Certificate of Excellence 2014, prestižní 
cenu udílenou na základě informací a názorů uveřejněných návštěvníky. Letos získal Certifikát výjimečnosti 
2015, což svědčí o dlouhodobé spokojenosti návštěvníků Památníku Lidice s poskytovanými službami. 

V listopadu 2015 obdržel Památník Lidice od Ministerstva pro místní rozvoj certifikát I. stupně Českého 

systému kvality služeb s platností do listopadu 2018. Všichni zaměstnanci se zavázali k dodržování 

standardu ČSKS a k plnění úkolů z něj vyplývajících. Účelem certifikace je neustálé zlepšování služeb 

poskytovaných návštěvníkům. 
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U příležitosti 11. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha udělil jeho velitel Pamětní odznak pracovnici 
Památníku Lidice Renatě Hanzlíkové a předsedovi ZO ČSBS Lidice Pavlu Horešovskému. 

Tohoto ocenění se jim dostalo za dlouholetou spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha. Pamětní odznaky 
jim byly předány prvním zástupcem náčelníka GŠ Armády ČR generálporučíkem Josefem Bečvářem a 
velitelem posádky plk. gšt. Milanem Virtem při slavnostním nástupu Čestné jednotky 9. 4. 2015. 

 

      

 

Dlouholetý spolupracovník Památníku Lidice, autor literatury faktu Přemysl Veverka, obdržel 23. 9. 2015 

Mezinárodní cenu Egona Erwina Kische za celoživotní dílo. Toto ocenění nebývá udělováno příliš často 

a mezi jeho nositele patří například J. Hanzelka a M. Zikmund, Vojtěch Zamarovský nebo Jaromír Tomeček. 

K tomuto ocenění navíc obdržel cenu za knihu "Nelehká cesta za snem" vydanou v roce 2014 pro Památník 

Lidice nakladatelstvím VEGA-L Nymburk. 

Přemysl Veverka obdržel také prestižní cenu Petra Jilemnického za knihu "Věčné údolí Javoříčka". Toto 
ocenění mu bylo uděleno Správou odkazu Egona Ervína Kische a Klubem autorů literatury faktu na 
slavnostním setkání s názvem Výroční pocta literatuře faktu v Senátu PČR. 

Patronaci nad akcí převzali místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a senátor Petr Šilar, kteří byli předání 
ocenění osobně přítomni. Knihu Věčné údolí Javoříčka vydal Památník Lidice v letošním roce v 
nakladatelství VEGA-L Nymburk k 70. výročí vypálení obce Javoříčka, kde také byla v dubnu tohoto roku 
kniha představena. 

Cenu, vzhledem k onemocnění autora, převzal z rukou starosty města Letohrad Petra Fialy, ředitel Památníku 
Lidice. 
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Během výročního 25. ročníku festivalu Pelhřimov - město rekordů obdržel Růžový sad v Lidicích titul 
REKORD ROKU v kategorii Návrat do minulosti. 

V roce 2006 byl do České databanky rekordů zaregistrován rekord s názvem Nejvíc růžových keřů v jednom 
sadu, který patřil Růžovému sadu v Lidicích. O devět let později rozhodli pořadatelé festivalu Pelhřimov - 
město rekordů (Agentura Dobrý den, s. r. o., kraj Vysočina a město Pelhřimov), jehož 25. ročník se uskutečnil 
12. a 13. června 2015, o udělení titulu Rekord roku v kategorii Návrat do minulosti zmíněnému rekordu 
Růžového sadu v Lidicích. Slavnostní vyhlášení výročních cen proběhlo 12. června 2015 od 19:30 hodin v 
rámci Galavečera kuriozit na hlavním festivalovém pódiu na Masarykově náměstí. 

                      

 

Dne 13. července 2015 byla řediteli Památníku Lidice JUDr. Milouši Červenclovi udělena Evropskou unií pro 
lidská práva medaile Za boj proti terorismu. Toto ocenění si převzal v Praze z rukou jejího předsedy Dr. 
Martina Herzána.  

Medaile byla vydána v limitované sérii 50 kusů k 70. výročí ukončení druhé světové války a je udělována 
příslušníkům bezpečnostních sborů, výjimečně občanům, kteří se ve své práci profesionálně nebo dobrovolně 
zasadili (zasazují) nebo podíleli (podílejí) zejména na boji proti terorismu, ale i proti útlaku občanských práv a 
svobod či proti organizovanému zločinu. Může být udělena nejen konkrétním osobám, ale též právnickým 
osobám a institucím jako celku. Dr. Herzán zdůraznil, že vnímá vypálení Lidic a Ležáků jako teroristický čin. 
Tím, že Památník Lidice, v jehož čele působí již 10 let Milouš Červencl, udržuje důstojnou památku a odkaz 
obětí těchto hrůzných činů pro další generace, mu právem toto ocenění náleží.  

     

http://www.lidice-memorial.cz/uploads/pics/P7200302.jpg
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Partnerství Památníku Lidice 

 

Památník Lidice má uzavřené smlouvy o spolupráci s celou řadou obdobných paměťových institucí. Kromě 

Memoranda o spolupráci s vypálenými obcemi ČR, které soustřeďuje již 7 obcí, má smluvní vztahy se 

Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel, s Muzeem SNP v B. Bystrici, s Muzeem a Institutem Genocidy 

v Jerevanu, se Sdružením AZER-ČECH, s italským městem Bucine (muzeum San Pancrazio), se Státní 

dubenskou historicko-kulturní rezervací v ukrajinském Dubnu, s anglickým městem Stoke-on-Trent, 

s Velvyslanectvím státu Izrael (CEMACH) a také s Aegis Trust Rwanda. 

Tyto smlouvy, kromě výměny informací, výstav, odborníků a spolupráce ve vzdělávání, zavazují smluvní 

strany i k vzájemné výměně delegací při pietních a podobných významných příležitostech. 

Vedle těchto smluvních vztahů má PL celou řadu partnerských kontaktů s odbornými institucemi v celé řadě 

evropských zemí. Jedná se o Brazílii, Bělorusko, Francii, Holandsko, Lotyšsko, Německo, Norsko, Rusko a 

Řecko. 

Dne 12. 6. 2015 bylo na obecním úřadu v Lidicích uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi srbskou obcí 

Prebilovce z Hercegoviny, obcí Lidice a Památníkem Lidice.  

V témže měsíci, 23. 6. 2015, uzavřel Památník Lidice smlouvu o spolupráci s Tureckou historickou 

společností se sídlem v Ankaře. 

 

Pietní vzpomínka k 70. výročí vypálení obce Prlov 

Dne 19. dubna 2015 se uskutečnila pietní vzpomínka v Prlově za účasti zástupců Památníku Lidice. Hlavní 

projevy přednesli předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, senátor a místopředseda Senátu 

Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, Europoslanec Stanislav Polčák, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, 

předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička a další. 

 

Pietní vzpomínka k 70. výročí vypálení osady Ploština 

Dne 20. dubna 2015 se uskutečnila pietní vzpomínka na Ploštině, které se za Památník Lidice zúčastnil 

Jaroslav Tauber a Ančo Marinov. Uvítací projev přednesl starosta obce Drnovice Tomáš Zicha. Hlavní projevy 

přednesli senátor a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředseda Poslanecké 

sněmovny Jan Bartošek, Europoslanec Stanislav Polčák, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, předseda 

ÚV ČSBS Jaroslav Vodička a další. 

 

Den české historie v Křivsoudově 

Dne 25. dubna 2015 se v Křivsoudově konal Den české historie. Památník Lidice zde měl již tradičně 

prezentační stánek. 

Den české historie se letos nesl v duchu 70. výročí konce 2. světové války. 

Zástupkyně Památníku Lidice prezentovala během celého dne NKP Památník Lidice, NKP Pietní území 

Ležáky a KP Lety u Písku široké veřejnosti. O památníky obětem nacismu ve správě Památníku Lidice byl 

projeven velký zájem, což je patrné nejen z množství poskytnutých informací a propagačních materiálů, ale i z 

prodeje knih s lidickou, ležáckou a letskou tématikou. 
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Pietní vzpomínka k 70. výročí vypálení obce Javoříčko 

Dne 26. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka za účasti zástupkyň Památníku Lidice Lubomíry Hédlové a 

Jany Plaché, starostky obce Lidice a přeživších lidických dětí Marie Šupíkové a Pavla Horešovského. Hlavní 

projevy přednesli předseda vlády Bohuslav Sobotka, senátor Zdeněk Škromach, hejtman Olomouckého kraje  

 

Jiří Rozbořil a předseda ČSBS Jaroslav Vodička. Před pietním aktem byla slavnostně otevřena nová expozice 

o javoříčské tragédii. Součástí piety bylo představení knihy Věčné údolí Javoříčka spisovatele Přemysla 

Veverky. 

 

   

 

Tryzna v Terezíně  

V neděli 17. května se zástupci Památníku Lidice, starostka obce a předseda ZO ČSBS Lidice zúčastnili piety 

v Terezíně. Hlavní projev přednesl prezident republiky Miloš Zeman. Za zcela ojedinělou považujeme účast 

na pietě téměř celé Vlády ČR. 

 

Pietní vzpomínka v Senici 

Dne 20. června se ředitel Památníku Lidice zúčastnil pietní vzpomínky na výsadek Silver A v obci Senice. Při 

této příležitosti převzal z rukou starosty obce Pamětní medaili.  

 

Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Novém Malíně 

Obec Nový Malín si 12. července připomínala 374 zavražděných Čechů a 26 Poláků. Za PL se zúčastnili L. 

Hédlová a K. Klímová. Hlavní projev pronesl místopředseda Senátu PČR Zdeněk Škromach. 

 

Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Žatci  

V sobotu 13. července se uskutečnila za účasti ředitele PL, který pietu moderoval, a lidických pamětníků 

pietní vzpomínka v Žatci na památku vypáleného Českého Malína. Hlavní projev přednesl senátor Hassan 

Mezian. 

 

Pietní vzpomínka v Hodoníně u Kunštátu  

Pietní shromáždění k uctění památky romského holocaustu se uskutečnila 23. 8. 2015 tradičně v místě 

bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu jako připomínka dne 21. 8. 1943, kdy odtud byl 
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vypraven nejpočetnější transport romských vězňů do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz II-

Birkenau. Za Památník Lidice se zúčastnila Hana Chmelíková 

 

Pietní vzpomínka v Kolíně 

pořádaná na počest kapitána Václava Morávka dne 7. 9. 2015. Za PL se zúčastnili jeho ředitel a K. Klímová. 

 

Oslavy 71. výročí SNP 

Zahraniční služební cesta ve dnech 27. - 29. srpna 2015 se uskutečnila na pozvání Muzea SNP v Banské 

Bystrici a zúčastnil se jí zástupce ředitele J. Tauber. 

 

 

Spolupráce Památníku Lidice se zahraničními institucemi 

 

Ve dnech 23. – 24. 4. 2015 se konala v Sankt Peterburgu, Rusko, „Mezinárodní konference k 70. výročí 

konce II. světové války“, které se zúčastnil zástupce Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov.  

 

„Mezinárodní konference k 70. výročí konce II. světové války v Lenigradu“ se konala v Kongresovém centru 

v Sankt Peterburgu, kde probíhali projevy významných osobností, veteránů II. světové války a hostů na téma 

„Začátek a průběh leningradské blokády“.  

Po té se pokračovalo v projevech na téma „Ozbrojené síly a ochrana Lenigradu“, které probíhalo až do 

večerních hodin.  

 

Během druhého dne Mezinárodní konference, probíhali projevy pozvaných zástupců jednotlivých měst a obcí 

z různých zemí, které postihl obdobný tragický osud během II. světové války.  

Své vystoupení zde na Mezinárodní konferenci měl i Památník Lidice. Projev byl provázen powerpointovou 

prezentací, která návštěvníky konference velmi zaujala a byla odměněna dlouhým bouřlivým potleskem.  

 

V Sankt Peterburgu byla pro účastníky Mezinárodní konference také připravena prohlídka Piskarevského 

památníku – Kladbište. Zde byla možnost si prohlédnout „mega památník“, největší hřbitov obětí II. světové 

války na světě. Během leningradské blokády zde bylo pohřbeno na 420 tisíc civilistů a 70 tisíc vojáků. 

Leningradská blokáda německými nacisty si tedy vyžádala úmrtí hlady  

a zimou celkem 490 tisíc osob a pohřbených na jednom místě. Toto číslo mrtvých a pohřbených na tomto 

hromadném hřbitově je ale mnohem vyšší, jak jsme byli informováni vedením zástupců Piskarevského 

památníku. Skutečný odhad pohřbených během leningradské blokády byl cca 600 tisíc osob. 

Hosté konference měli také možnost si prohlédnout silně emotivní expozici Piskarevského památníku, kde se 

seznámili s otřesnými a nelidskými podmínkami života leningradských občanů během téměř tří leté blokády. 
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Ve dnech 26. – 27. 5. 2015 proběhl Fam Trip v Berlíně pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj a Českým 

systémem kvality služeb, kterého se za Památník Lidice zúčastnila Jana Plachá. Cílem cesty bylo seznámení 

se s dobrou praxí německých subjektů, kteří mají zkušenost s certifikací služeb ServiceQualität Deutschland, 

z jejíhož konceptu vychází Český systém kvality služeb. Tato dobrá praxe měla posloužit jako motivace 

českých subjektů k zapojení se do ČSKS. Součástí akce byla také konference na téma ServiceQualität 

Deutschland pořádaná v hotelu ZOO Berlin.  

 

 

 

 

 

Tallin a Narva, Estonsko - MDVV 

 

Ve dnech 14. – 18. 10. 2015 byla vedoucí LG Ivona Kasalická a 2 pracovnice oddělení MDVV Klára Klímová 

a Marie Borová pozvány Zastupitelským úřadem ČR Tallin v Estonsku, velvyslancem ČR v Estonsku 

Richardem Kadlčákem na přípravu a otevření putovních výstav MDVV ve městě Narva a na ZÚ Tallin.  Při 

vernisáži obou výstav, kterých se zúčastnil velvyslanec R. Kadlčák a další významní hosté z řad pedagogů a 

dalších hostů, byly předány ceny udělené estonským dětem v 43. ročníku soutěže MDVV Lidice 2015. 

Zástupkyně Památníku Lidice navštívily i pietní místo Kalevi-Liiva, kde byla v letech 1942 - 1943 surově 

zavražděna většina českých židovských vězňů z Terezína, kteří byli do Estonska vysláni transporty „na 

východ“ (zpracované Lukášem Přibylem v dokumentu Zapomenuté transporty).  
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Předávání cen v Narvě a v Tallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Památník českým židovským vězňům v Kalevi-Liiva 

 

 

Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2015 

 

Stálá multivizuální expozice v muzeu Památníku pod názvem „A nevinní byli vinni…“ byla v celoročním 

provozu.  

 

Ve výstavní síni IN MEMORIAM: 

 

7. 1. – 6. 5. 2015 Putovní výstava „MUŽI A VÁLKA" 

Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti osudy československých mužů za druhé světové války. První část výstavy 

je zaměřena na to, jakým způsobem válka zasáhla do životů představitelů různých profesí; návštěvníci se 

dozvědí, jak za okupace žili dělníci, učitelé, duchovní či například četníci. Výstava se v tomto směru 

neomezuje pouze na líčení poměrů v Protektorátu Čechy a Morava, ale nastiňuje i situaci českého 

obyvatelstva v „Sudetech“. Pozornost je věnována rovněž osudům politických vězňů, a to na příkladu událostí 

v koncentračním táboře Dachau.  
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28. 5. - 30. 6. 2015 „Tvorba pro Lidice“ 

Dne 28. května 2015 proběhla ve výstavní síni In Memoriam vernisáž výstavy výtvarných děl studentů 

k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice. 

Výtvarná díla vytvořili učni ze středních škol z Hradce Králové, Jihlavy a německé firmy Grammer AG 

z Kümmersbrucku v rámci pokračujícího projektu Tvorba pro Lidice, který je organizován Odborovým svazem 

KOVO.  

Vernisáže výstavy se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných subjektů, lidičtí pamětníci paní Miloslava 

Kalibová, paní Marie Šupíková a pan Pavel Horešovský a děti ze základní školy, které byly v Lidicích 

na poznávací exkurzi.  
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7. 6. - 31. 8. 2015 Putovní výstava „Návrat lidických žen“ 

Obklíčení Lidic německými nacistickými jednotkami, kde byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského 

gymnázia a odtud deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Po ukončení II. světové války se jich 

vrátilo do vlasti pouze 143 z 203. Výstava dokumentuje jejich pohnuté osudy prodchnuté ztrátou mužů a dětí. 

 

 

 

1. 9. – 30. 12. 2015 Putovní výstava „ Návraty lidických dětí“ 

Po příchodu německých nacistických jednotek 10. června 1942 do Lidic byly ženy a děti shromážděny 

v budově místní školy, odkud byly následujícího dne odvezeny do kladenského gymnázia, kde strávily 

společně tři dny. Zde byly vybrány první tři děti do německých rodin. Ostatní děti byly po odloučení od matek 

převezeny do Lodže, kde došlo ke druhému výběru. Tehdy vedení lodžského Rasového a přesidlovacího 

úřadu určilo pro adopci dalších sedm dětí. Celkem 82 lidických dětí našlo svou smrt v polském Chelmnu nad 

Nerem. Šest dětí narozených po tragédii zemřelo během krátkého období v důsledku odloučení od matek a 

nedostatečné péče. 

Výstava přibližuje pohnuté osudy lidických dětí, z nichž se po skončení II. světové války vrátilo 

do Československa ze 105 pouhých 17. 
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Ve výstavní síni Pod Tribunou 

 

Celoročně - Volné pokračování stálé expozice muzea pod názvem „… A JMÉNO OBCE BYLO 

VYMAZÁNO…“. 

 

4. 2. – 11. 5. 2015 Výstava "Synagogy v plamenech" 

Výstava připomněla události tzv. křišťálové noci - protižidovského pogromu, který se odehrál v listopadu 1938.  

Na vizuálním vjemu založená instalace velkoplošných fotografií, unikátních písemných dokumentů doplnilo 

množství informací přibližujících osudy sudetských Židů na podzim roku 1938, průběh tzv. "křišťálové noci" i 

následující likvidaci židovských komunit.   

 

 

 

 

14. – 19. 5. 2015 Výstava kaktusů a sukulentů 

Výstava představila kaktusy a další sukulentní rostliny členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů 

kaktusů a sukulentů Kladno. Součástí byla malá expozice dětí z kaktusářského kroužku ZŠ Buštěhrad.  

Členové spolků na výstavě tradičně předvedli své špičkové sukulentní rostliny z mnoha sbírek a umožnili 

široké laické i odborné veřejnosti zajímavý pohled na tuto v mnoha směrech ušlechtilou zábavu. 

V letošním roce se pořádal již 7. ročník této výstavy. 

 

21. – 24. 5. 2015 Výstava kosatců a irisů "Květy pro Lidice" 

Na výstavě se podíleli členové specializované základní organizace SZO ČZS Gladiris: Ing. Zdeněk Krupka, 

Ing. Dušan Sločiar, dále Botanický ústav ČAV v Průhonicích, Botanická zahrada v Praze - Tróji.  

V letošním roce se pořádal již 9. ročník této výstavy pod názvem "Květy pro Lidice". Spolupráce ČZS s 

Památníkem Lidice je dlouhodobá a vždy to byly výstavy květin. Novodobá spolupráce vznikla v době, kdy 

došlo k obnově Růžového sadu. Na jeho obnově se nemalou finanční částkou podíleli i členové ČZS z celé 

republiky. 

Po navázání této spolupráce byly výstavy rozšířeny o výstavu s výše uvedeným názvem. 
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1. – 30. 6. 2015 Výstava „Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy“ 

Výstava uspořádaná k 100. výročí arménské genocidy. Tato krátkodobá výstava poprvé prezentuje fotografie 

a související dokumentovanou historii osudu arménských dětí, které se staly oběťmi genocidy v Otomanské 

říši. Zabývá se politikou anihilace a deportace arménských dětí, které byly prováděny tureckým státem – krutá 

realita sirotků a života v sirotčincích, desítky tisíc narušených životů.  

Výstavu zahájil při vernisáži premiér Arménské republiky Hovik Abrahamyan společně s ministrem kultury 

Danielem Hermanem. Přítomni byli i velvyslanci Arménie a ČR, lidičtí pamětníci a starostka obce Lidice. 

 

      

 

1. 7. - 30. 9. 2015 Výstava „Populační politika a nacionální socialismus v Protektorátu Čechy a 

Morava“  

Výstava se zabývá problematikou populační politiky v Protektorátu Čechy a Morava v kontextu rodinné 

politiky, politiky zdraví národa a rasové hygieny ve vztahu k českému obyvatelstvu.  

Maximalizace populačních postulátů se stala po první světové válce pochopitelným a sjednocujícím motivem 

rodinných politik v poválečné Evropě. Nacionální socialismus v diskurzu o vytvoření „nové Evropy“ a jejího 

nového „sociální pořádku“ usiloval různými strategiemi o vytvoření rasově „způsobilého“ společenství, jež se s 

podstatnými odlišnostmi realizovalo na územích okupovaných Německem.  

Selekce rasově „vhodného“ a „nevhodného“ obyvatelstva a současně vysoký zájem o děti a mládež jako 

potenciální cíle germanizačních politik formovala strategické postupy. Vedle relativně vysoké podpory 

sociálního a kulturního života českého obyvatelstva hrály podstatnou úlohu projekty rasové selekce. Patřilo 

mezi ně rovněž vytváření soustavy výchovných a zdravotních zařízení v rámci projektu (resp. spolku) 
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„Lebensborn“, kde docházelo ke vzniku soustavy domovů v souvislosti s germanizačním úsilím a politikou 

porodnosti a to jednak v nacistickém Německu, jednak v okupovaných zemích v Evropě. Ačkoli se tyto 

domovy nenacházely na území protektorátu, byly do nich zařazovány rovněž děti z bývalého Československa. 

S programem Lebensborn souvisí tudíž i osudy několika lidických dětí, které byly shledány „vhodnými“ ke 

germanizaci.  

 

    

 

1. 10. – 30. 12. 2015 Výstava „Československé legie 1914-1920“ 

Výstava provádí diváky poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a 

Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. Ve výstavě se dozvíte nejenom o historii tří 

nejznámějších legií (ruských, francouzských, italských), ale také o legionářích v srbském, americkém a 

britském vojsku. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje na hranicích 

nově vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava je také doplněna o souhrn událostí válečných 

let 1914-1918. 
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Zápůjčky putovních výstav Památníku Lidice v tuzemsku: 

 

Putovní výstavy: 
 

- Pardubice, akce „SILVER A“ 8. 1. - 9. 1. 2015, putovní výstava „Sofiina volba po Česku“ 

- Uherské Hradiště, ZŠ UNESCO, 1. 2. - 28. 2. 2015, putovní výstava „Návraty lidických dětí“ 

- Plzeň, Masarykovo gymnázium, 19. 1. - 28. 2. 2015, putovní výstava „František Kánský, český četník 

a dozorce z tábora Lety“ 

- Hulín, Kulturní klub, 24. 3. - 30. 4. 2015, putovní výstava „Tragédie Lidic“ 

- Uherské Hradiště, ZŠ UNESCO, 1. 5. - 31. 5. 2015, putovní výstava „A JMÉNO OBCE BYLO 

VYMAZÁNO“ 

- Přelouč, akce TANK POWER SHOW, 23. 5. 2015, putovní výstava „Tragédie v Ležákách“ 

- Kladno, OC CENTRAL, 1. 6. - 30. 6. 2015, putovní výstava „Tragédie Lidic“ 

- Pardubice, akce Aviatická pouť, 6. - 7. 6. 2015, putovní výstava „Tragédie v Ležákách“ 

- České Budějovice, Gymnázium, 8. 6. - 15. 7. 2015, putovní výstava „Heydrichiáda“ 

- Kladno, OC CENTRAL, 10. 9 - 31. 10. 2015, putovní výstava „ČESKÉ STOPY VE SKOTSKU“ 

- Opočno, Obecní úřad - Kulturní dům, 28. 10. 2015, putovní výstava „Heydrichiáda“ 

- Kladno, SOU Vinařice, Věznice, 1. 11. – 31. 12. 2015, putovní výstava „Heydrichiáda“ 

- Kladno, SOU Vinařice, Věznice, 1. 11. – 31. 12. 2015, putovní výstava „Tragédie Lidic“ 

 

 

Za MDVV Lidice 
 

Most, Galerie ZUŠ, Moskevská - 4. 2. - 30. 3. 2015 - výběr 42. ročník MDVV  

Praha, Galerie Harfa 2. 6. - 12. 7. 2015 - putovní MDVV 1999-2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zápůjčky putovních výstav Památníku Lidice do zahraničí: 

 

Slovensko, Bánská Bystrica, Muzeum SNP, 1. 1. – 31. 1. 2015 - putovní výstava  

“Hrdinové“ - Zdenky Landové 

http://www.mdvv-lidice.cz/vystava/expozice/clanek386/
http://www.mdvv-lidice.cz/vystava/expozice/clanek401/
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Za MDVV Lidice 
 

Rusko, Sestroreck, Centrální dětská knihovna - 9.10. -15.12.2014 - kresby na bannerech MDVV 2003-

2014  

Rusko, Moskva, Galerie Beljajevo – květen 2015 – putovní MDVV 2010 

Slovensko, Mestská knižnica Piešťany - 1.8.-15.1.9.2015 - výběr kreseb z let 2010-2014 a práce dětí z 

Piešťan 

Slovensko, CVČ Drahovce – 7. 9. – 19. 10. 2015 

Etiopie, ZÚ Addis Abeba – říjen – prosinec 2015 – oceněné práce etiopských dětí z let 2010-2014 

Bulharsko, České centrum – říjen 2015 Sofie s předáváním cen, listopad/prosinec 2015 Gabrovo, 

prosinec/leden 2016 Pleven, únor 2016 Targoviště, březen 2016 Nová Zagora 2015, duben 2016 

Kazanlak, květen 2016 Pernik – kresby na bannerech MDVV + oceněné práce bulharských dětí 

Estonsko, ZÚ Talinn – říjen – prosinec 2015 – kresby na bannerech MDVV + oceněné práce estonských 

dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Putovní výstavy v Moskvě a Piešťanech 

 

Prezentace Památníku Lidice, NKP Ležáky a KP Lety na veletrzích cestovního ruchu: 

 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „GO a REGIOTOUR 2015“ v Brně  

Od 15. do 18. ledna 2015 se zástupci Památníku Lidice zúčastnili veletrhu GO a RegionTour, kde vystavovali 

"Pod křídly Asociace cestovních kanceláří České republiky“ za účelem propagace Památníku Lidice, NKP 

Ležáky a KP Lety. K dispozici měli samostatný reprezentační a informační stánek. 

 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ReisenMarkt 2015 v Drážďanech 

Zástupci Památníku Lidice ve dnech od 29. ledna do 1. února 2015 prezentovali na veletrhu cestovního ruchu 

„ReisenMarkt 2015“ v Drážďanech NKP Památník Lidice, NKP Ležáky i KP Lety v prezentačním stánku, který 

byl součástí komplexu prezentačních stánků Tschechische Republik – Czech Tourism.  

 

 

 

 

http://www.mdvv-lidice.cz/vystava/expozice/clanek384/
http://www.mdvv-lidice.cz/vystava/expozice/clanek384/
http://www.mdvv-lidice.cz/vystava/expozice/clanek412/
http://www.mdvv-lidice.cz/vystava/expozice/clanek412/
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Veletrh cestovního ruchu „Holiday World 2015“ v Praze 

Ve dnech 19. až 22. února 2015 se konal mezinárodní veletrh cestovního ruchu „Holiday World“ na 

holešovickém výstavišti v Praze. Památník Lidice se zde prezentoval již tradičně „Pod křídly Asociace 

cestovních kanceláří České republiky". 

 

Veletrh cestovního ruchu „Dovolená a region 2015“ v Ostravě 

Ve dnech 6. až 8. března 2015 byl Památník Lidice prezentován svými zástupci na veletrhu „Dovolená a 

region 2015“, který se tradičně konal na výstavišti Černá Louka v Ostravě. Zájem návštěvníků veletrhu o 

činnost PL byl ohromující. 

 

Veletrh cestovního ruchu „Infotour a cykloturistika 2015“ v Hradci Králové 

Na veletrhu cestovního ruchu „Infotour a cykloturistika 2015“, který se konal v termínu 13. až 14. března 2015 

v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, prezentoval Památník Lidice svou činnost přítomným 

návštěvníkům i vystavovatelům.  

 

Veletrh cestovního ruchu „Euroregiontour 2015“ v Jablonci nad Nisou 

Zástupci Památníku Lidice prezentovali NKP Památník Lidice, NKP Pietní území Ležáky a KP Lety také na 

veletrhu cestovního ruchu „Euroregiontour“, který se konal 19. až 21. března v Eurocentru v Jablonci nad 

Nisou. Velký zájem o památníky ve správě PL projevila většina návštěvníků, což se pozitivně promítlo jak v 

množství rozdaných propagačních materiálů, tak v prodeji odborných historických publikací. 

 

Veletrh cestovního ruchu „Regiony 2015“ v Lysé nad Labem 

V termínu 16. – 19. dubna 2015 probíhal veletrh cestovního ruchu Regiony v Lysé nad Labem. I zde měl 

Památník Lidice svůj prezentační stánek, kde jeho zástupci představovali činnost památníků obětem nacismu 

široké veřejnosti. 

 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „ITEP 2015“ v Plzni 

Od 24. do 26. září 2015 prezentovali zástupci Památníku Lidice NKP Památník Lidice, NKP Pietní území 

Ležáky a KP Lety u Písku na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje „ITEP 2015“. 

Zástupci Památníku Lidice informovali veřejnost o stálé aktuálnosti historického odkazu tragických událostí 

druhé světové války. 
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Představili návštěvníkům rozsah stálých expozic, pořádaných krátkodobých výstav, kulturních akcí, seminářů 

a besed konajících se ve všech třech spravovaných památnících. 

Zároveň upozorňovali přítomné na velké množství vzdělávacích programů a projektů pro děti od předškolního 

věku až po studenty vysokých škol. 

 

Sbírka muzea Památníku Lidice – podsbírka „Historická“ a podsbírka „Fotografická“. 

 

K 31. 12. 2015 má  sbírka muzea Památníku Lidice - podsbírka „Historická“ celkem 654 inventárních 

čísel sbírkových předmětů. V tomto roce přibylo celkem 26 nově přijatých sbírkových předmětů 

zapsaných do CES MK ČR. 

K 31. 12. 2015 má  sbírka muzea Památníku Lidice - podsbírka „Fotografická“ celkem 3 355 inventárních 

čísel sbírkových předmětů. V tomto roce přibylo celkem 5 nově přijatých sbírkových předmětů 

zapsaných do CES MK ČR. 

 

 

 

 

LIDICKÁ GALERIE 

 

LIDICKÁ SBÍRKA 

Stálá expozice výtvarného umění v Lidické galerii seznamuje návštěvníky s „Lidickou sbírkou“ – díly 

darovanými Lidicím od umělců z celého světa. Vystaveno je  děl autorů z České a Slovenské republiky, SRN, 

Francie, Maďarska, Polska, Nizozemí, Řecka, Velké Británie aj., ostatní díla jsou uložena v depozitáři. 

Ve stálé expozici byla také pravidelně obměňována vystavená díla na papíře (kresby, fotografie) a 

vystavovány nové akvizice. 

V roce 2015 se díky programu ISO podařilo restaurovat tři umělecká díla (ak. soch. Pavel Míka), a sice 

modely k soše Lidická matka od Bedřicha Stefana. 
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Po celý rok byly ve stálé expozici prováděny vzdělávací programy pro školní skupiny různých věkových 

kategorií (více viz sekce Vzdělávacího oddělení). 

 

   

 

Ve stálé expozici je možné využít také zdarma nabízeného audioprůvodce po nejvýznačnějších dílech sbírky, 

stejně jako vydaného tištěného průvodce. 

V prostoru „Kabinetu“ v rámci stálé expozice v roce 2015 proběhla také výstava Josefina Napravilová (viz 

krátkodobé výstavy). 

Lidické sbírce je také věnovaný nová publikace pro děti od 10 let, Divnej svět umění. Jedná se o dětskou 

naučnou publikaci o umění na příkladech Lidické sbírky. Průvodci knihou jsou chlapec Tobiáš a imaginární 

„pan Divnej“, personifikace umění. Poutavý příběh psaný jazykem dnešních teanegerů je doplněna tvůrčími 

aktivitami. Čtenáři se tak mohou sami výtvarně realizovat přímo v publikaci, uvědomovat si svůj názor a postoj 



 

 

 

 

- 31 - 

k jednotlivým dílům a společně s Tobiášem a Divným zjistit, že umění nás může něčím zaujmout a hlavně 

bavit.  

 

 

Zápůjčky sbírkových předmětů          

V roce 2015 byla zapůjčena restaurovaná studie Lidické matky od Bedřicha Stefana pro výstavu Budování 

státu, pořádanou Národní galerií v Praze. 

 

 

43. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2015 – Lidická galerie od 30. 5. do 31. 10. 

2015 

 

Statistika ročníku – téma Světlo: 

Počet zaslaných prací celkem: 21 380 

Počet zúčastněných / oceněných zemí: 71 / 67 

Počet zúčastněných / oceněných organizací: 1644 / 432 

Z došlého počtu 21 380 exponátů ze 71 zemí udělila porota 1282 ocenění včetně 190 medailí.  

Porota 43. ročníku MDVV Lidice 2015 ve složení 16 porotců z ČR a 8 porotců zahraničních (Belgie, čína – 

Hongkong, Litva, Lotyšsko, Rusko, Slovensko, USA) proběhla ve 2 kolech – 26. - 28. 3. 2015 (předvýběr 

prací) a 2. - 4. 4. 2015 (konečné hodnocení prací) v Lidické galerii v Lidicích. 

 

VERNISÁŽ 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015 se konala v sobotu 30. května 

2015 za účasti velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky.  

Zúčastnil se jí místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu Jiří Dientsbier, poslanec Parlamentu ČR Bc. Zdeněk Syblík, zástupkyně ředitele Odboru Muzeí a 

galerií Ministerstva kultury JUDr. Věra Sejkorová, zástupkyně náměstkyně Ministerstva zahraničních věcí ČR 

Kristina Larischová, tajemník České komise pro UNESCO Karel Komárek, náměstek ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc, vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO pan 

Karel Komárek a ředitel úseku strategie a rozvoje Českých center PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka. Z představitelů 9 

diplomatických sborů zúčastněných zemí byli přítomni velvyslanci Číny, Gruzie, Malajsie a Venezuely a 

zástupci ambasád či zahraničních institutů z Bulharska,  Rumunska, Ruska, Thajska a Vietnamu.  
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Vernisáž výstavy, do které bylo zaregistrováno 21 390 prací ze 71 zemí, zahájilo fanfárami žesťové trio ze 
ZUŠ Marie Podvalové z Prahy 9 Čakovic a dětský sbor Bulharské školy Petera Berona z Prahy. Poté všechny 
přivítal ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl, následným krátkým projevem pozdravili hosty 
místopředseda senátu ČR pan Přemysl Sobotka a zástupkyně ředitele OMG MK ČR paní Věra Sejkorová. Na 
pódiu se poté k panu místopředsedovi a paní zástupkyni připojil ministr pro lidská práva Jiří Dientsbier, 
zástupkyně náměstkyně MZV ČR Kristina Larischová a náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Jaroslav Fidrmuc. aby společně předali ceny 46 medailistům z českých škol - medaile a diplomy Lidická růže 
a další věcné ceny. Za závěr svého projevu předal ředitel Milouš Červencl významné vyznamenání Pamětní 
odznak Památníku Lidice za dlouhodobou spolupráci paní Mileně Burgrové, grafičce výstavy, která již 12 let 
dává výstavě design a vytváří její instalaci. V druhé polovině předali tajemník České komise pro UNESCO 
Karel Komárek, ředitel úseku strategie a rozvoje Českých center PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka a předseda poroty 
výstavy Josef Zedník ceny nejvyšší - Cenu poroty pro ČR porota letos udělila za trvalou, cílevědomou a 
kvalitní výtvarnou práci s dětmi Základní umělecké škole Mšeno a Cenu poroty pro zahraničí organizaci 
Młodzieżowy Dom Kultury - pracownia plastyczna "Creatio" z polského Rybniku. Na závěr ceremoniálu byli 
vyhlášeni vítězové 5 kategorií, pro jejichž díla mohly hlasovat děti na internetovém serveru Alík.cz v rámci 
speciální dětské ceny.  Absolutní vítězkou e stala Adéla Denková ze ZUŠ Plzeň Jagellonská a získala tak pro 
svou školu hlavní cenu - 10 tisíc korun od partnera soutěže Nadace Agrofert. Ceny vítězům a šek předala na 
pódiu pedagožce školy Romaně Štajerové ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. 

Po skončení předávání cen a společné fotografii všech oceněných byli všichni přítomní pozváni na otevření a 

prohlídku výstavy instalované v 1. patře Lidické galerie. Po slavnostním přestřižení pásky (ministr Jiří 

Dientsbier, paní Věra Sejkorová, přeživší lidické dítě Marie Šupíková a jedno z oceněných dětí – autor 

hlavního grafického motivu celé výstavy 6 letý Míša Vyzrál) si mohlo přes 400 návštěvníků prohlédnout přes 1 

200 obrázků a prostorových objektů od dětí z různých koutů celého světa. Závěr vernisáže patřil divadelnímu 

představení Velká cirkusová pohádka Vojty Vrtka a posezení s porotou. Přes opětovné velmi nepříznivé 

počasí plné deště se i letos program a slavnostní ceremoniál i doprovodná program (výtvarné dílny 

kyanotypie, indonéské batiky, stínového divadla, žonglování Vojty Vrtka, hry Střediska volného času Labyrint 

Kladno a jízdy kočárem) povedl, všichni přítomní si ho velmi chválili. 
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Předávání cen 43. MDVV Lidice 2015 v zahraničí 

 

 

 

ZÚ Bratislava, Slovensko, 18. 6. 2015                        Generální konzulát ČR Lvov, Ukrajina, 17. 9. 2015  

Horonární konzulát Panam, 9. 10. . 2015                        ZÚ Baku, Ázerbájdžán, 20. 10. 2015 
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ZÚ Riga, Lotyško, 4. 11. 2015                                           ZÚ Kuala Lumpur, Malajsie, 8. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé výstavy v Lidické galerii 

      

11 světů – výstava dětských ilustrátorů  

20. 11. 2014 - 30. 4. 2015  

Výstava představila formou jedenácti „hnízd“ jedenáct současných českých autorů ilustrací pro děti. Výběr byl 

veden s důrazem na výrazovou specifiku autorů a jejich přesahy k dalším technikám a médiím, tedy od 

klasické kresby nebo malby třeba k textilnímu výtvarnictví nebo komiksu. Jde vesměs o tvůrce mladší a 

střední generace, kteří mají za sebou řadu úspěšných knižních realizací i dalších uměleckých projektů. 

Výstava měla interaktivní podobu, jejím cílem bylo vtáhnout děti přímo doprostřed tvůrčího procesu ilustrace, 

dát jim šanci bavit se stejně kreativně jako sami autoři. Projekt doprovázely tvůrčí dílny s některými autory 

(Vhrsti, Petr Nikl). Výstava se konala ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Terra cultura.  
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Jiří Jiroutek, Osobnosti 

20. listopadu 2015 až 14. února 2016 

Výstava fotografií Jiřího Jiroutka zpřítomnila pomíjivé okamžiky vzácných setkání s významnými osobnostmi 

naší doby. Fotografie vznikaly v dlouhém časovém horizontu, a tak mnohdy přibližují i osobnosti, které už 

nejsou mezi námi. Portrétní fotografie dávají možnost nahlédnout především do světa výtvarných umělců, 

malířů, grafiků, architektů a uměleckých sklářů. Ti jsou až na výjimky zachyceni v podzimu svého života, 

přesto – nebo právě proto – z nich vyzařuje mimořádná duševní síla. Ne náhodou bylo více než deset portrétů 

oceněno mezinárodním certifikátem QEP. Jelikož některé ze zachycených osobností v minulosti věnovaly svá 

umělecká díla do Lidické sbírky, bude výstava portrétů Jiřího Jiroutka doplněna o tato a další díla z místního 

fondu. Rovněž bylo několik uměleckých děl zapůjčeno z autorovy sbírky. 

 

 

                    

    

Každá z výstav byla doprovozena výtvarnými dílnami pro děti i mládež a komentovanými prohlídkami. 
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Josefina Napravilová 

3. září až 29. listopadu 2015 

Komorní výstava o Josefině Napravilové, připravená Přemyslem Veverkou, byla prezentována v prostoru 

„Kabinetu“ v rámci stálé expozice v Lidické galerii. Josefina Napravilová byla přesvědčenou vlastenkou 

nadevšecko milující svou zem, odvážnou ženou s vysokými morálními nároky na sebe i na druhé, vzácnou 

bytostí, jejíž vpravdě lidské srdce bylo otevřené filantropickým činům. Po válce našla v cizině a vrátila 

do osvobozené republiky na čtyřicet českých a slovenských dětí, mezi nimi i Václava Hanfa z Lidic. Výstava 

ukázala i některé předměty z pozůstalosti Josefiny Napravilové, které se Památníku Lidice podařilo získat do 

své sbírky.  

   

 

 

 

 

Propagace činnosti Památníku Lidice na sociálních sítích 

 

V roce 2015 se PL rozhodl propagovat svoji činnost mimo jiné i na sociálních sítích. Byly založeny oficiální 

stránky pro všechny tři památníky na Facebooku, Twitteru, YouTube aj. Tato média tak doplňují informace na 

webových stránkách a také propagaci prostřednictvím rádia a televize.  

Od 1. března 2015 byly uvedeny do provozu nové webové stránky Památníku Lidice, které by měly vyhovovat 

nejvyšším nárokům uživatelů i prostřednictvím mobilů a tabletů. 

 

Při zahájení hlavní návštěvnické sezóny byl u pietního území instalován 3D panoramatický pohled do prostoru 

pietního území se znázorněním původní obce Lidice. 

 

Ediční, vzdělávací, propagační a kulturní činnost Památníku Lidice v roce 2015. 

 

Poradní kolegium ředitele Památníku Lidice bylo ustaveno 24. 5. 2013 k podpoře činnosti Památníku Lidice, 

plní úlohu odborného poradního orgánu. Členové poradního kolegia se seznamují s činností Památníku Lidice 
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a svými stanovisky dávají doporučení řediteli Památníku Lidice v expertních otázkách v oblastech historie, 

muzeologie, umění, pedagogiky a medializace. Stanoviska poradního orgánu slouží jako nezávislá 

oponentura, která má přispět k preciznějšímu posouzení diskutovaných otázek úzce souvisejících s činností 

Památníku Lidice a k podpoře společenskovědních a kulturních projektů, v nichž se Památník Lidice 

angažuje. Kolegium je složeno z předních historiků, pedagogů a publicistů. 

 

 

Knihovna Památníku Lidice  

 

se postupně rozrůstá, během roku 2015 bylo zkatalogizováno 8 nových knih, k 31. 12. 2015 měla knihovna ve 

fondu 622 knih. Knihy jsou provizorně uložené v kanceláři vedoucí LG, která zároveň s pomocí průvodkyně 

knihy zpracovává a jsou k zapůjčení zaměstnancům PL i v rámci prezenční výpůjčky zájemcům a badatelům 

z řad veřejnosti.        

 

Kniha Lidické podvečery s hvězdami V byla vydána v březnu 2015. Je dalším pokračováním úspěšné řady 

knih, kde čtenář nalezne devatenáct záznamů vzácných setkání publika se zajímavými lidmi, většinou tvůrci či 

těmi, kdož ve své profesi vynikli. Písemná svědectví nedokážou přesně zachytit atmosféru jednotlivých večerů 

v sálku Lidické galerie, ale i tak jsou osvěžujícím "podáním ruky a pohlazením po duši". Jsou inspirací a 

zároveň dokladem, že dnešní Lidice žijí nejen minulostí, ale i současností. 

 

Věčné údolí Javoříčka, autor Přemysl Veverka. Kniha byla vydána k 70. výročí tragédie v Javoříčku, jako 

projev trvalé spolupráce Památníku Lidice v rámci Memoranda vypálených obcí ČR. Křest knihy se uskutečnil 

17. 3. 2015 v Lidické galerii. 

 

Čas slz a vzdoru – kalendárium druhé světové války, autor Roman Cílek. Kniha byla vydána k 70. výročí 

ukončení druhé světové války a má sloužit zejména jako doplňková učební pomůcka pro studenty a 

pedagogy. Křest knihy se uskutečnil 17. 3. 2015 v Lidické galerii. 

 

Historické drama volyňských Čechů, autor Karel Richter. Publikace byla vydána k 70. výročí ukončení 

druhé světové války a na základě smluvní spolupráce Památníku Lidice se Sdružením Čechů na Volyni a 

jejich přátel. Všechny tři výše uvedené historické knihy potvrzují dlouholetou a plodnou spolupráci Památníku 

Lidice s Klubem autorů literatury faktu. Slavnostní křest publikace se uskutečnil v Lidické galerii 14. dubna 

2015 za přítomnosti autora knihy, dcery L. Svobody prof. Zoe Klusákové, historika prof. Jaroslava Vaculíka, a 

pamětníků z Volyně. 

 

Zdeněk Mahler … ale nebyla to nuda, vydala Slávka Kopecká. PL se stal místem představení a křtu této 

výjimečné publikace spojené s besedou se Zdeňkem Mahlerem. Úryvky z knihy četl Josef Somr, svoji báseň 

recitoval František Novotný, promluvil Luděk Munzar. V hledišti usedla řada osobností v čele s vedením 

KALFu a profesorem Pavlem Pafkem. 

 

Most naděje a života – Růžový sad přátelství a míru 1955–2015. Publikace vydána k 60. výročí založení 

Růžového sadu v Lidicích a při příležitosti letošního nejvyššího mezinárodního ocenění tohoto Růžového 

sadu. Křest se uskutečnil v Lidické galerii a byl spojen s Křeslem pro Martina Homolu, fotografa, jehož snímky 

růžového sadu byly jedním z podnětů k vydání této publikace. 
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Divnej svět umění, ilustrovaná kniha – průvodce pro děti uměním a nejen Lidickou galerií. Poutavý příběh 

psaný jazykem dnešních teanegerů je doplněna tvůrčími aktivitami. Čtenáři se tak mohou sami výtvarně 

realizovat přímo v publikaci, uvědomovat si svůj názor a postoj k jednotlivým dílům a zjistit, že umění nás 

může něčím zaujmout a hlavně bavit. 

 

 

 

Semináře pro učitele 

V roce 2015 proběhly v rámci vzdělávání pedagogů v Lidicích tyto semináře: Slovanská epopej a strýček Rudi 

– dějiny vyprávěné výtvarným uměním, Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp – seminář pro pedagogy MŠ 

(2x) a Čtyři roční období – výtvarný seminář (2x). Celkem se akreditovaných seminářů  zúčastnilo 94 

pedagogů. Akreditace vzdělávací instituce MŠMT byla Památníku Lidice prodloužena do  

30. října 2017. 

 

Neakreditované přednášky 

Stroje na smrt, přednášející PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph. D., 10. března 2015 v Lidické galerii, přednášející 

představil pedagogům a žákům svou novou publikaci. Prvé pokusy s hromadným usmrcením lidí za pomocí 

pojízdných plynových komor uskutečnili nacisté v roce 1939. Nejprve umírali duševně a mentálně postižení 

Němci a Rakušané, uprostřed války už byly vybíjeny celé tábory sovětských zajatců a civilistů. Plynové vozy 

se staly vrcholem mobility a efektivnosti nacistického vyhlazovacího systému. Statisíce lidí byly zavražděny 
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v polském Chelmnu, běloruském Malém Trostinci či srbském Bělehradě, aniž by se jich musela dotknout ruka 

vrahova. Organizované smrti neunikly ani lidické děti. 

 

Vyhlášení vítězů vědomostní soutěže L-21 

Slavnostní předání cen vítězům 10. ročníku Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století se 

uskutečnilo na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. Ocenění žáci obdrželi z rukou VIP hostů diplomy a 

věcné ceny. Mezi předávajícími se objevili předseda odborné poroty soutěže plukovník Eduard Stehlík, MUDr. 

Alena Dernerová, senátorka, Mgr. Hana Vondráčková z odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a 

galerií Ministerstva kultury ČR, Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje, PaedDr. Petr Brázda, 

člen zastupitelstva Ústeckého kraje, Václav Fyman, starosta obce Opočno, Veronika Kellerová, starostka 

obce Lidice, Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín, Radovan Šabata, starosta města Louny. V hledišti 

usedli, vedle oceněných jednotlivců a škol, zástupci poroty soutěže v čele s jejím předsedou dr. E. Stehlíkem, 

přeživší lidické děti, starostka obce Lidice a starostové Loun, Opočna a Jimlína. 

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 3041 soutěžících z České republiky a Slovenska. Rekordní byl letos i 

počet zaregistrovaných škol, kterých bylo 136. Studenti té nejúspěšnější, ZŠ Uherské Hradiště, jakož i z 

dalších dvou škol v pořadí, získali pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů. 

Letošní ročník mezinárodní vědomostní soutěže stejně jako předchozí ročníky podpořilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. 
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Fotografická soutěž  

Žáci prostřednictvím výtvarné nebo dokumentární formy fotografie reflektovali památná místa poznamenaná 
nacistickou represí, snažili se o zachycení vlastního emočního pocitu z daného místa. Porota hodnotila 
fotografie zachycující Lidice, Ležáky. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 
29. května 2015 v Památníku Lidice, kde byly vítězné fotografie vystaveny.  
 
 

  

 

Dětský divadelní kroužek v Lidicích „PidiLidi“ 

Kroužek působící pod Památníkem Lidice vznikl za účelem uchování divadelní tradice v Lidicích. Zároveň 

skupina prezentuje PL na divadelních a recitačních soutěžích, pravidelně vystupuje na akcích pořádaných PL. 

V roce 2015 dosáhl velkého úspěchu 1. místem v oblastní soutěži v Novém Strašení s postupem do 

celostátního kola. Soubor reprezentoval Památník Lidice na celostátní přehlídce dětského divadla ve 

Svitavách.  

  

 

Dětská divadelní přehlídka v Lidicích „Rádohraní“ 

V pořadí druhá Celostátní dětská divadelní přehlídka "RÁDOHRANÍ" byla vyhlášená Památníkem Lidice jako 

setkávání dětských souborů. Vystupovalo zde 13 souborů i jednotliví recitátoři. Cílem bylo setkání souborů 

v přátelské a nesoutěžní atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí 

spojených s místem konání. Program byl doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a 
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kvalifikovaných lektorů, rozbory pro vedoucí souborů se zkušenými porotci z řad divadelníků a  režisérů 

dětských divadelních souborů. Přehlídka se konala také za účelem připomenutí si historických souvislostí 

spojených s místem konání a navazovala na tradici dětského divadla v nových Lidicích a divadelní spolek 

Íčko. V rámci přehlídky také vystoupil dětský divadelní soubor při Památníku Lidice s názvem PidiLidi s novou 

inscenací „Polednice" Soubory obdržely pamětní list, pohár s logem přehlídky a další věcné ceny. Během 

slavnostního zahájení soubory zapálily svíčky u sousoší Památník dětským obětem války, jehož autorkou je 

Marie Uchytilová.  
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Spolupráce s centrem česko-německé výměny Tandem 

Ve dnech 13. – 15. listopadu se vedoucí oddělení vzdělávání Památníku Lidice MgA. Kateřina Oplatková 

Rezková účastnila pracovního setkání v rámci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže 

Tandem ve Flossenbürgu. Cílem těchto metodických materiálů je, aby mládež z ČR a SRN nenavštěvovala 

v rámci edukativních poznávacích cest jednotlivé památníky odděleně, ale aby ve spolupráci s koordinačními 

centry využívala tyto metodické materiály, které by byly jednak k dispozici i v ostatních památnících popřípadě 

na webových stránkách jednotlivých památníků. Jednání se dále zúčastnili oba ředitelé Tandemu – Ing. 

Lontschar (Plzeň), Thomas Rudner (Regensburg), Matthias Schönberg, Anna Milarch (Sachsenhausen), 

Pavel Špringl (Terezín), Christa Schikkora (Flossenbürg) a Matthias Heyl (Ravensbrück), Bernhard Schossig, 

univerzita Mnichov (Dachau). Metodická příručka byla vydána 24. listopadu a v únoru 2016 bude pokřtěna 

v Památníku Lidice za přítomnosti všech spoluautorů.  

 

Spolupráce s muzeem SNP 

Poznejme se vzájemně je mezinárodní česko-slovenský projekt pro žáky českých a slovenských gymnázií – 

ve spolupráci s Muzeem SNP Banská Bystrica, který probíhá každoročně. Památník Lidice zajišťuje 

vzdělávací programy, prohlídku pietního území s výkladem a setkání s pamětníky formou besedy. Spolupráce 

také probíhá v rámci partnerství v soutěži Lidice pro 21. století. Zástupci z muzea SNP se každoročně stávají 

členy poroty. Dochází také k výměně a prezentaci putovních výstav. V září 2015 se stal Památník Lidice 

partnerem Studentské konference v Bánské Bystrici.  

 

Spolupráce s Nadací Brücke / Most 

Spolupráce byla navázána v březnu 2015. Cílem spolupráce je zorganizovat den v Památníku Lidice pro 

české a německé smíšené skupiny. V rámci spolupráce vznikly interaktivní pracovní listy k pietnímu území. 

Program je doplněn o vzdělávací programy Památníku Lidice. Jedná se o pravidelnou a dlouhodobou 

spolupráci.  

 

Programy k doprovodným výstavám 

 

Koutek pro děti k výstavě 

Během výstavy jsou pro děti připravena tvůrčí koutky u jednotlivých vystavujících autorů. 
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Program pro MŠ – k výstavě 11 světů (program pro děti od 3 let až po 2. třídu ZŠ)  

Výstava představuje formou jedenácti „hnízd“ jedenáct současných českých autorů ilustrací pro děti. Žáci se 

seznámí s prostorem galerie, pravidly chování a základními pojmy. Program rozvíjí představivost a fantazii 

dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu. Výstava má interaktivní 

podobu, jejím cílem je vtáhnout děti přímo doprostřed tvůrčího procesu ilustrace, dát jim šanci bavit se stejně 

kreativně jako sami autoři. 

 

Program pro MŠ „Petalík a kouzelná baterka“ – k Mezinárodní dětské výstavě Lidice, 43. ročník, téma: 

Světlo (program pro děti od 3 let až po 2. třídu ZŠ) 

Interaktivní program formou zábavných her a zkoumání, který je zaměřen na světlo a jeho používání 

člověkem v návaznosti na mezinárodní dětskou výstavu. Děti se seznámí s možnostmi využití světla a jeho 

historií formou dramatické výchovy, smyslových her, zažijí stínové divadlo a projdou výstavou s odborným 

výkladem. Program navazuje na výtvarnou dílnu s využitím mokrých technik. 

 

Program pro ZŠ „Pochváleno budiž světlo“ – k Mezinárodní dětské výstavě Lidice, 43. ročník, téma: 

Světlo (program pro žáky 1. stupně ZŠ) 

|Interaktivní vzdělávací program formou dramatické a výtvarné výchovy, který je zaměřen na důležitost světla 

na naší planetě, způsoby používání světla člověkem v návaznosti na mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu. 

Program je doplněn o zkoumání a pokusy s výkladem, vnímání světla, barev a stínů.  Žáci si také projdou 

výstavu s výkladem. 

 

Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – Lidice žijí v obrazech  

Program je zaměřen na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu a Lidickou sbírku. Prohlídka výstav, život a 

dílo známých umělců, historie Lidic, poselství obrazů, zajímavé techniky. To vše formou tvořivých přístupů a 

skupinové práce, učení vlastím prožitkem. Žáci ve skupinkách vytvoří dílo, které budou věnovat Lidické 

galerii. 

K programu Lidice žijí v obrazech, je možné zahrnout prohlídku muzea a pietního území, která je v ceně. 

 

 

 

 

Přehled činnosti vzdělávacího úseku Památníku Lidice za rok 2015 

 

 

Název programu Počet 

programů 

Počet 

účastníků 

Galerie plná smyslů 0 0 

Poprvé do galerie 2 58 

11 světů 19 901 

Petalík a kouzelná baterka 3 82 

Pochváleno budiž světlo 7 198 

Řekni sýr 1 16 

Co mi sochy vyprávěly 13 454 

Příběh obce Lidice 38 1204 



 

 

 

 

- 44 - 

Výtvarné dílny 4 106 

Kde bydlí sluníčko 0 0 

Pojďme si hrát do Ležáků 2 60 

Jak se žilo v Ležákách 10 267 

Ležáky – místo mé stanice 11 202 

Stopy ležácké tragédie 5 111 

Osudy dětí za druhé světové války 16 231 

Divadelní představení 5 250 

Lidice – kronika jedné vesnice 13 540 

Lidice žijí v obrazech 0 0 

Den, kdy se mi změnil život 25 889 

Noc s Andersenem 1 19 

Ležácké veršování 1 150 

Rádohraní 1 272 

Sobě blíž 1 200 

Přednášky a besedy 26 992 

Celkem 204 7202 

 

Dobrovolnická činnost 

Od roku 2012 Památník Lidice spolupracuje s organizací ASF, která vždy na dobu jednoho školního roku 

umisťuje jednoho dobrovolníka německého původu na dobrovolnickou stáž. Dobrovolník provádí 

administrativní pomocné práce, práce spojené s produkcí a instalací výstav, provádí v cizích jazycích po 

pietním území PL nebo vypomáhá kurátorce Mezinárodní dětské výtvarné výstavy s přípravou výstavy a 

s překlady. Za jeden měsíc objem dobrovolnické práce činí cca 70 hodin. V roce 2015 se v Památníku Lidice 

vystřídali dva dobrovolníci vyslaní organizací ASF, Miriam Rommel a Marie - Sophie Höffel.  

V roce 2014 byla také uzavřena spolupráce s místní dobrovolnickou organizací Dobrovolnické centrum 

Kladno, která pokračuje i v roce 2015. Díky této spolupráci se mohlo v památníku na různých činnostech začít 

podílet 7 dobrovolníků (Lenka Muschová, Dr. Jana Vendelínová, Kateřina Hládková, Alena Kračmarová, 

Sandra Kyliášová, Elen Eldridge, Ing. Iveta Kohelová). Jejich práce je různorodá, odpovídající jejich zájmům a 

potřebám Památníku Lidice. Týká se především provázení po pietním území v cizích jazycích, přepisů 

rozhovorů s pamětníky, výpomoci při doplňování evidence v Lidické sbírce, tlumočení při besedách, 

provádění vzdělávacích programů a pomoci při přípravě MDVV 

 
 
Přehled doprovodných kulturně – vzdělávacích akcí Lidice v roce 2015: 
 

6. 1. 2015  

Kulhavý poutník podle knihy Josefa Čapka 

Účinkovali Jan Vlasák, klavír Marcel Javorček 

scénář a režie Tomáš Vondrovic, hudba Marcel Javorček 

 

13. 1. 2015  

Křeslo pro Janu Švandovou 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Martin Fila 

 

15. 1. 2015  

Křeslo pro Helenu Vondráčkovou 
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večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv H. Vondráčková 

 

20. 1. 2015 

Křeslo pro Jiřího Svobodu 

večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila 

 

29. 1. 2015  

Křeslo pro Petra Jandu 

večerem provázel ředitel PL, hudba P. Janda 

 

4. 2. 2015  

Křeslo pro Moniku Absolonovou 

večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv M. Absolonová 

 

9. 2. 2015  

HUDBA KRÁLOVEN v podání MUSICA DOLCE VITA 

účinkovali: Žofie Vokálková, Daniela Demuthová, Zbyňka Šolcová 

 

12. 2. 2015 

Křeslo pro Pavla Kosatíka 

večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila 

 

16. 2. 2015  

Křeslo pro Ladislava Špačka   

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček 

 

24. 2. 2015 

Křeslo pro Lucii Bílou  

večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv L. Bílá 

 

2. 3. 2015  

Křeslo pro Jaroslavu Obermaierovou 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Martin Fila 

 

10. 3. 2015  

Křeslo pro Jolanu Voldánovou 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček 

 

17. 3. 2015  

Křeslo pro prof. Václava Klause 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček 

v úvodu večera proběhl křest knih „Čas slz a vzdoru“ R. Cílka a „Věčné údolí Javoříčka“ P. Veverky 

 

23. 3. 2015 

Křeslo pro Davida Navaru a Sergeje Movsesjana 

večerem provázel ředitel PL, klavír Martin Fila 

 

25. 3. 2015 

Závěrečný koncert Kladenského komorního orchestru, zahájení hlavní sezóny 

Dirigoval: Pavel Tomáško 
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6. 10. 2015  

Křeslo pro Josefa Vejvodu (k umělcovým 70!) 

večerem provázel Jiří Vaníček, hudební doprovod Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová - harfa  

 

15. 10. 2015 

Křeslo pro Zbigniewa Czendlika 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček 

 

22. 10. 2015 

Křeslo pro Miroslava Bobka, ředitele ZOO Praha 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček 

 

29. 10. 2015 

Křeslo pro režiséra Petra Horkého 

večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček 

 

5. 11. 2015  

Křeslo pro Helenu Štáchovou 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Martin Fila 

 

10. 11. 2015  

Koncert Trio Siraels  

Účinkovali: Pavlína Senić - soprán, Jitka Hosprová - viola, Lada Jirásková – klavír 

 

17. 11. 2015  

Křest knihy Zdeněk Mahler …ale nebyla to nuda 

Večerem provázel ředitel PL, klavír Martin Fila 
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19. 11. 2015  

Křeslo pro Felixe Slováčka st. 

večerem provázel Jiří Vaníček, hudba F. Slováček 

 

26. 11. 2015 

Křeslo pro fotografa Martina Homolu 

večerem provázel ředitel PL, klavír Martin Fila 

 

3. 12. 2015 

Křeslo pro fotografa Roberta Vano  

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Martin Fila 

 

15. 12. 2015 

Křeslo pro Marii Tomsovou 

večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Martin Fila 

 

17. 12. 2015 

Vánoční koncert TRIO 75 

Účinkovali: Martin Fila – klavír, Jiří Partyka – housle, Jan Keller - violoncello 

 
 
Statistika LZV za rok 2015: celkem 28 pořadů, 2858 diváků, průměr na představení 102 diváků. 
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3. NKP – PIETNÍ ÚZEMÍ LEŽÁKY 
 

Národní kulturní památka Ležáky se nachází na úpatí Železných hor zhruba 10 km od Hlinska. Zahrnuje pietní 
území, na kterém se rozkládala do 24. června 1942 osada Ležáky, budovy muzea a restaurace se sociálním 
zázemím. Ačkoliv toto místo upadalo v posledních desetiletích poněkud v zapomnění, jsme i díky Ministerstvu 
kultury ČR, který jej prostřednictvím Památníku Lidice v roce 2008 převzal do péče, svědky značné renesance 
zájmu o osud Ležáků a jejich obyvatel ze strany tuzemských návštěvníků.  
 
V pořadí sedmé setkání „Silver A v paměti tří generací“ se uskutečnilo 9. ledna v Pardubicích.  
Účastníci setkání položili květinové dary k pomníku obětí u Zámečku v Pardubičkách a byli přítomni 
slavnostnímu vzpomínkovému odpoledni v hotelu Zlatá štika. Na pietním aktu promluvili k přítomným primátor 
Pardubic Martin Charvát a Jana Bobošíková. V hotelu Zlatá štika pozdravili pamětníky, jejich příbuzné a další 
hosty 1. náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová, místopředsedkyně Senátu P ČR Miluše Horská, 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, primátor Pardubic Martin Charvát a předseda ÚV ČSBS 
Jaroslav Vodička. Účastníci setkání vyslechli přednášky historiků Vojtěcha Kyncla a Libora Pařízka. Velké 
pozornosti se těšilo vystoupení herce Josefa Somra, který přečetl úryvek z knihy Sophiina volba a verše J. 
Seiferta. Velký ohlas měla přítomnost 96 letého válečného veterána, hrdiny od Dukly, pplk. Josefa Holce. 
 
 

   
 
 

Dne 27. března byla zahájena nová návštěvnická sezóna v Ležákách. Každé zahájení nové sezóny se 

stává jakýmsi pomyslným vítáním jara. Tak tomu bylo i v letošním roce v NKP Ležáky, kde novou sezónu 
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zahájil svěcením původní ležácké studánky P. Jiří Heblt. Doprovodný program pro tento den si připravily děti 

ze ZŠ Včelákov, ZŠ a MŠ Miřetice. Součástí zahájení bylo předávání cen vítězům soutěže „Oběti a hrdinové“ 

a odhalení modelu bývalé osady Ležáky. V podvečer se uskutečnilo v muzeu představení „Miluji, Proklínám“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý ročník přespolního běhu pro mládež, Memoriál Josefa Šťulíka, příslušníka místního odboje, se 

uskutečnil dne 8. dubna. Chladné počasí, které v Ležákách od rána panovalo, se zúčastnilo více jak 200 

závodníků ze základních a středních škol. Role startéra se opět ujala světová rekordmanka v běhu na 800 

metrů Jarmila Kratochvílová, která nad Memoriálem převzala osobní záštitu. Závod dívek a chlapců se 

uskutečnil ve dvou věkových kategoriích na tratích v délce 1,9 - 2,7 km po cestě, kterou dříve denně chodily 

ležácké děti do školy ve Včelákově. Většina trasy závodu vedla do kopce. Po absolvování závodu měli 

účastníci možnost prohlédnout si muzeum s odborným výkladem o historii osady Ležáky. Slavnostní 

vyhlášení vítězů závodu proběhlo za osobní přítomnosti Marie Jeřábkové, která spolu se sestrou přežila 

ležáckou tragédii. Z jejích rukou převzali vítězové poháry i velký putovní pohár pro nejaktivnější školu. 

Diplomy a věcné ceny předávali vítězům Jarmila Kratochvílová a starostové obcí Miřetice a Včelákov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ležáky – poselství ukryté v květech to je název dětské regionální umělecké soutěže v tvorbě a aranžování 
květin, určené pro děti z mateřských a základních škol. První ročník soutěže si dal za úkol, probudit dětskou 
tvořivost v rozmanitých vazbách květin. Zpracování mohlo být plošně výtvarné, ale i prostorově kreativní 
prostřednictvím nejrůznějších výtvarných materiálu, jako jsou plastické hmoty, dřevo, papír, nebo dokonce 
recyklované plastové lahve. Největší fantazii projevily děti z mateřských škol. Další dvě kategorie byla 
zastoupena dětmi z I. a II. stupně základních škol. V každé kategorii byla udělena mimo 1. až 3. místa také 
dvě čestná uznání. Některá témata se věnovala kráse jarních květů a jiná se prostřednictvím květů vztahovala 
k ležácké tragédii. Počet zaslaných prací dává příslib k pokračování v dalších ročnících. Vyhlášení výsledků 
nejlepších prací proběhlo dne 22. 5. 2015 před vernisáží výstavy kosatců „Květy – pro Ležáky“.  
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V pátek 19. června 2015 se uskutečnil 5. ročník Memoriál Karla Kněze v branném závodě mládeže. Letošní 
ročník přilákal na start celkem 16 soutěžních družstev rozdělených do dvou věkových kategorií. Od dopoledne 
byly pro soutěžící připraveny ukázky vojenské techniky a zbraní, policisté připravili ukázky z výcviku 
služebních psů, chrudimští výsadkáři provedli seskok vedle pietního území. V 10:00 hod. proběhl vlastní 
závod od pomníku Karla Kněze v Louce u Vrbatova Kostelce, kde zástupci ZŠ Včelákov položili květiny a tak 
uctili památku vrchního strážmistra Karla Kněze. Každé družstvo odstartovala starostka obce Vrbatův 
Kostelec Pavla Němcová za podpory vnučky Karla Kněze Aleny Mergl Kučerové. V průběhu dne byly 
v muzeu připraveny dva vstupy odborných přednášek, kterých se ujal plk. gšt. František Hlaváček. Při 
slavnostním vyhlášení výsledků soutěžících byl přítomen: krajský ředitel Policie ČR plk. Jan Švejdar, vedoucí 
územního odboru Chrudim plk. Jan Švadlenka, ředitel KVV Pardubice plk. gšt. František Hlaváček, vnučka 
Karla Kněze Alena Mergl Kučerová, starostové obce Miřetice a Vrbatův Kostelec Jaroslav Chour a Pavla 
Němcová a herec František Švihlík alias „Čenda“ z Pátrací stanice Brno ze seriálu Četnické humoresky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 21. 6. 2015 se uskutečnila v Ležákách pietní vzpomínka k 73. výročí vyhlazení osady Ležáky. Hlavní 

projev přednesl předseda PS PČR Jan Hamáček, mši celebroval Mons. Josef Socha, za vedení ČsOL hovořil 

předseda Pavel Budínský. Závěrečné slovo pronesl předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. Na závěr pietní 

vzpomínky byl proveden symbolický seskok  parašutistů Armády ČR do prostoru pietního území a nejvyšší 

představitelé včetně pana prezidenta zapálili Oheň (bez) naděje, se kterým žáci okolních škol putovali druhý 

den z Ležáků do Pardubiček na popraviště Zámeček a potom dále až do Chelmna. 

 

 

 

 

 

 

Součástí pietní vzpomínky bylo opět předání Pamětních odznaků, které z rukou ředitele Památníku Lidice 

převzalo osm oceněných osobnosti za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky. Slavnostnímu aktu byli přítomni 

místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a ministr kultury Daniel Herman. 
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22. června se uskutečnil pátý ročník pochodu Oheň (bez) naděje na trase Ležáky – Chelmno. V Pardubicích 

se účastníci pochodu zúčastnili pietní vzpomínky u památníku U zámečku, kde všem účastníkům poděkoval 

primátor města Pardubic ing. Martin Charvát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ležácké veršování 

NKP Ležáky v roce 2015 podruhé patřila mladým recitátorům a recitačním souborům, kteří mohli vystoupit na 

celostátní recitační přehlídce s předními umělci: Marcelem Vašinkou, Alfrédem Strejčkem a Danou Černou.  

Symbolicky se tato akce odehrála 12. 11. ke Dni válečných veteránů. Účastníci měli také možnost seznámit 

se s historií Ležáků. Uvítali prohlídku muzea a procházku po pietním území s výkladem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled výstav uspořádaných v NKP Ležáky v roce 2015 

Stálá expozice v muzeu pod názvem „Osada, která nemlčela“ 
Krátkodobé výstavy v Minigalerii.  
 
27. 3. 2015 – 4. 5. 2015 
 
„HUMANITA – LIDICE*LEŽÁKY*LETY“ 
 
Iniciativa směřující k uctění památky obětí 2. světové války. Z této iniciativy vzešel za podpory učitelů a žáků 
Střední školy obchodu a služeb Teplice -  projekt Humanita, v jehož rámci žáci školy tvůrčím způsobem 
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dlouhodobě pracují s tématem válečných let 1939 - 1945. Mnohé žákovské práce překvapují hloubkou 
myšlenky a zaujetím tématem, jejich představování veřejnosti významně přispívá k zachování paměti zločinů 
totalitního režimu. 
 
6. 5. 2015 – 30. 6. 2015 
 
„Kaple pro pietní území Ležáky“ 
 
Výstava soutěžních návrhů na stavbu kaple v Ležákách představí již ukončenou architektonickou soutěž na 

dostavbu ležácké kaple, jíž se účastnilo 80 architektonických ateliérů. Pro ilustraci výstavu doprovází také 

krátké připomenutí vývoje architektonického a krajinného ztvárňování pamětního místa, které se zaměřuje jak 

na dobový kontext snah o různé formy připomínání a zpřítomňování historie. V Ležákách bylo zpočátku 

pomýšleno na proměnu samotného místa tragédie buď výstavbou nové obce či několika domů, ohlas měla i 

myšlenka výstavby obecně prospěšného zařízení. Navrhována byla například ozdravovna pro pracující lid, 

domy pro pozůstalé po ležáckých obětech, škola. V prosinci 1945 byl však přijat návrh věnovat státu a 

československé společnosti projekt na úpravu pietního území vypracovaný architektem Ladislavem Žákem, 

který výjimečným způsobem propojuje krajinu a její užívání lidmi. Toto unikátní ztvárnění ležáckou krajinu 

definovalo až do dnešních dní. V Ležákách měla kaple na vrchu Zárubka být dominantou území a završením 

Žákova projektu, k její výstavbě však nikdy nedošlo. Proto se správce NKP Ležáky, Památník Lidice, rozhodl 

v roce 2011 vypsat architektonickou soutěž na výstavbu kaple. Ač k její realizaci dodnes nedošlo, 

představené návrhy dokumentují nejrůznější pohledy současných architektů na ztvárnění této architektonické 

úlohy na pietním území. 

 
22. 5. 2015 – 24. 5. 2015 
 
„Květy pro Ležáky“ 
 
Dne 22. května 2015 se uskutečnila vernisáž 1. ročníku výstavy kosatců „Květy pro Ležáky“. V prostoru 
Minigalerie bylo k vidění 25 druhů kosatců, které věnovala firma Lukon Bulbs Lovčice, ČZS Chrudim a ing. 
Jan Třísko z Vrbatova Kostelce. Aranžování květin se ujala paní Věra Žampachová – květinářství Miřetice. 
Podnětem k vytvoření této výstavy byla informace od ing. Jana Třísky z Vrbatova Kostelce, který vlastní na 
své zahradě kosatce z vyhlazené osady Ležáky. Před zahájením vernisáže proběhlo v muzeu vyhlášení 
výsledků dětské soutěže v aranžování květin „Ležáky - poselství ukryté v květech“. Součástí programu 
bylo velice pěkné vystoupení žáků ze ZŠ Miřetice. Vernisáže se zúčastnilo více jak 130 návštěvníků. Mezi 
přítomnými byli také Jaroslav Chour – starosta Obce Miřetice, Pavla Němcová – starostka Obce Vrbatův 
Kostelec a Irena Tlapáková – zástupce KÚ Pardubice, odbor školství. Během víkendu vidělo výstavu téměř 
300 návštěvníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 6. 2015 
„Vzpomínky na Karla Kněze II“ 
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Jedním z nejsilnějších příběhů mužů spojených s vypálením osady Ležáky na Chrudimsku před 73 lety je 
osud vrchního strážmistra Karla Kněze. Spoluzakladatel odbojové organizace Čenda, která měla přes 
pětadvacet členů, se před 73 lety obětoval, aby jeho hrozící výslech nepřitížil bližním. Památník Lidice na 
počest tohoto muže připravuje již druhý cyklus výstavy zvaný „Vzpomínky na Karla Kněze II“ doplněný o 
fotografie rodného rodiště Karla Kněze. 
 
1. 7. 2015 – 31. 8. 2015 
 
„Život v přírodě očima seniorů“ 

Život v přírodě očima seniorů – to je název nejzdařilejších snímků ze stejnojmenné čtyřdílné fotografické 

soutěže, kterou vypsala a organizovala Krajská rada Svazu důchodců České republiky Středočeského kraje. 

Podmínkou účasti v této soutěži bylo, že autor musí být seniorkou či seniorem. Každý se mohl přihlásit s pěti 

snímky, které ještě nebyly prezentovány nikde jinde. Soutěž měla různá podtémata jako například Krásy letní 

přírody nebo Senioři jsou aktivní i v zimě. Vyhodnocení prováděla porota, složená ze zástupců Krajské rady 

SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků. 

 
1. 9. 2015 – 31. 10. 2015 
 
„Tragédie v běloruské Chatyni“ 
 
Výstava přibližuje tragédii v běloruské vesnici Chatyň, která byla vypálena 22. 3. 1943. V plamenech zahynulo 
149 vesničanů, včetně 75 dětí do 16 let. 
 
1. 11.2015 – 31. 12. 2015 
 
„HIROŠIMA 1945-2005“  

Výstava nabízí plakáty s fotografiemi a údaji o následcích výbuchu bomby a sérii obrazů s námětem Hirošimy 

od Tošio Ondy. Jejich naléhavost podtrhuje skutečnost, že lidé na fotografiích mají díky doprovodnému textu 

svá jména a konkrétní osudy. Atomová puma vybuchla nad Hirošimou 6. srpna 1945 v 8.15 ve výšce 560 

metrů. Bomba nazvaná Little Boy vážila čtyři tuny a její účinnost představovala sílu výbuchu 20 tisíc tun 

trinitrotoluenu. Způsobila okamžitou smrt zhruba 80 tisíc lidí, v dalších letech se počet obětí zejména vinou 

nemoci z ozáření zvýšil na 200 tisíc. Tlaková vlna rychlostí 800 kilometrů za hodinu srovnala se zemí vše v 

okruhu tří kilometrů. V centru města byly zničeny všechny budovy, v celém městě pak bylo částečně nebo 

zcela zdemolováno 70 tisíc objektů. 

 
 
Archeologický průzkum 
 
Po vypálení osady Ležáky v červnu 1942 pokračovaly v roce 1943 práce na likvidaci ruin vypálených domů. 
Následně byla o likvidaci sepsaná odborná zpráva. Její součástí byl nákres konečné likvidace Ležáků z roku 
1944 svědčící o tom, že na Ležákách se nacházely ve stráních původní sklepy, které byly zasypány sutí z 
likvidovaných domků. Na základě obhlídky terénu na podzim 2014 byla vytipovaná dvě místa pro položení 
sond. Archeologické práce proběhly ve dvou etapách. První ve dnech 17. 4. a 18. 4. 2015 a druhá ve dnech 
22. 5. a 23. 5. 2015. Bohužel se nepodařilo přesně lokalizovat sklep u Švandova mlýna, sonda byla vedena 
mimo něj, přesto přinesla velké překvapení. Byly v ní nalezeny artefakty až z 15. století. Datování převážné 
většiny nálezů posunuje počátky osídlení před nestarší zmínku o mlýně, který se poprvé připomíná k roku 
1698, jako panský mlýn velkostatku Přestavlky. Nálezy zároveň naznačují, že mlýn byl vybaven kachlovými 
kamny. Svědectvím o vyšší životní úrovni je zlomek skleněné nádoby. V druhé sondě byla zjištěna část 
zaniklého sklepa přilehlého domu. Odhalena byla také celá přístupová chodbička. S ohledem na ochranu 
odhalených zdiv nebylo ve sklepě a ani v chodbičce dosaženo původní podlahy. Nepočetné nálezy (zlomky 
nádob a kachlů) dokládají využívání místa nejméně od 18. století. Dům (st. p. č. 28) je zachycen na mapě 
stabilního katastru z roku 1826 – 1830. Nalezeny byly též předměty z doby zániku sklepa (klíč, hřeblo, torzo 
boty). Střepina dělostřeleckého granátu nejspíše souvisí s demolicí sklepa. Záchranný archeologický výzkum 
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nečekaně přispěl k poznání počátku Ležáků a posunul je do doby před nejstarší písemnou zmínkou a doložil, 
že obyvatelé mlýna se těšili vyšší životní úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autobusové spojení Pardubice – Ležáky 
 
Od 16. června 2015 je v provozu pravidelná autobusová linka z autobusového nádraží v Pardubicích do NKP 
Ležáky. Zatím je v provozu každé úterý a čtvrtek do konce září, ale v příštím roce by měla být v provozu po 
celou hlavní návštěvnickou sezónu. 
První jízda tohoto autobusového spoje měla slavnostní atmosféru. Zúčastnil se jí náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Jaroslav Dušek, pracovníci odboru dopravy krajského úřadu, zástupci Policie ČR, 
představitel firmy Arriva, vedení Památníku Lidice, ale i náhodní cestující do Ležáků. 
 
V Ležákách byli cestující přivítáni vedením NKP Ležáky slavnostním přípitkem a promluvou náměstka 
hejtmana J. Duška. Všichni účastníci první jízdy si prohlédli expozici muzea a pietní území s odborným 
výkladem.   
Z historického hlediska je to vůbec první autobusové spojení Ležáků se světem v celé jejich (i 
předválečné) historii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ležácké podvečery 2015 

 

15. 1. 2015 

Křeslo pro Josefa Dvořáka  

Večerem provázel Jan Mikeš, klavír Adéla Pacetti 

 

23. 1. 2015 

Křeslo pro Petra Horkého 

Večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Filip Douda  

 

12. 2. 2015 
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Křeslo pro Kateřinu Brožovou 
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv Kateřina Brožová 

 
20. 2. 2015 
Šunen Romale – Poslyšte Romové 
Převzaté představení divadla Viola 
 
27. 2. 2015  

Křeslo pro Petra Voldána 

Večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti 

 

27. 3. 2015 

Miluji, proklínám  

Antická poezie – režie Tomáš Vondrovic 

Účinkovali Máša Málková, Tomáš Petřík 

 

2. 4. 2015 

Křeslo pro Heidi Janků 

Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv Heidi Janků 

 

10. 4. 2015  

Křeslo pro Jiřího Grygara 

Večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti 

 
16. 4. 2015 
Křeslo pro Leonu Machálkovou 
Večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv Leona Machálková 

 
29. 4. 2015  
Křeslo pro Vladimíra Hrona 
Večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv Vladimír Hron 
 
15. 5. 2015  
Křeslo pro Jarmilu Kratochvílovou 
Večerem provázel ředitel PL, klavír Filip Douda 

 
22. 5. 2015  
Křeslo pro Petra Rychlého 
Večerem provázel Robert Tamchyna, Adéla Pacetti 
 
4. 9. 2015 
Křeslo pro Zdenu Hadrbolcovou 
Večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Filip Douda  
 
18. 9. 2015 
Křeslo pro Karla Weinlicha 
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti 
 
25. 9. 2015 
Křeslo pro Václava Hybše  
Večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Václav Hybš, zpěv Pavlína Filipovská  
 
2. 10. 2015 
Petr Hořejš a jeho Toulky českou minulostí 
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Filip Douda 
 
16. 10. 2015 
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MUDr. Jan Hnízdil  a jeho hnízdo zdraví  
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti 
  
23. 10. 2015 
Křeslo pro Marcelu Holanovou 
Večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv Marcela Holanová  
 
25. 11. 2015 
Křeslo pro Aleše Hámu 
Večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv Barbora Málková  
 
4. 12. 2015 
Křeslo pro profesora Miroslava Bártu, egyptologa 
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Filip Douda 
 
12. 12. 2015 
Adventní koncert 
Účinkuje: Folklórní soubor Lipka 
 
 

 
 
 

 

Návštěvnost NKP Ležáky 2015 

      

  cizinci ČR 

ciz. 

studenti 

ČR 

studenti vzdělávání zdarma ostatní soutěže kultura celkem 

leden 0 13 0 3 0 2 0 0 116 134 

únor 0 17 0 7 0 3 4 0 177 208 

březen 2 23 2 12 100 166 9 0 49 363 

duben 4 150 12 56 345 59 41 270 267 1204 

květen 1 342 0 174 171 402 44 130 141 1405 

červen 7 183 1 72 331 3128 72 150 0 3944 

červenec 41 754 5 342 0 331 167 0 0 1640 

srpen 16 752 19 399 0 276 119 0 0 1581 

září 3 260 0 87 80 133 117 0 272 952 

říjen 6 179 12 69 35 198 91 0 274 864 

listopad 19 11 0 0 0 8 3 150 114 305 

prosinec 0 2 0 2 0 2 2 0 90 98 

celkem 99 2686 51 1223 1062 4708 669 700 1500 12698 

 

Komentář:  

Minimální nárůst návštěvnosti je způsoben zejména prodloužením provozní doby na celý rok a zajištěním 

autobusového spojení na trase Pardubice – Ležáky v letních měsících. Nicméně značné rezervy jsou ještě 

v účasti studentů na vzdělávacích programech. 
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4. KP LETY U PÍSKU 
 

Usnesením vlády České republiky č. 589 ze dne 4. května 2009, které se promítlo do znění zřizovací listiny 

Památníku Lidice, přešla péče o pietní území bývalého cikánského tábora v Letech u Písku do působnosti 

této organizace. 

Posláním Památníku Lidice je tak, kromě jiného, „péče o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů 

internovaných v bývalém cikánském táboře v Letech u Písku včetně péče a úpravy pietního místa“.         

1. ročník vzdělávacího projektu Sobě blíž v Letech u Písku 
 

Památník Lidice, Kulturní památka Lety a nadace Cheiron T, o. p. s.  společně pořádali 1. ročník vzdělávacího 

projektu nesoucí symbolický název "Sobě blíž". Naším společným cílem bylo seznámit žáky s historií 

cikánského tábora v Letech u Písku s historií Romů, jejich tradicemi a kulturou. 

200 žáků základních škol a gymnázií z Českých Budějovic, Písku, Tábora, ale i blízkých Mirovic mělo tak 

možnost shlédnout hudební vystoupení romského umělce, klavíristy a zpěváka Mária Biháriho a významné 

české herečky a zpěvačky Báry Hrzánové. Tradiční romské písně doprovodil také taneční soubor z Tábora 

Čiriklore (romský název, který v překladu znamená Ptáčkové). Energie, nadšení a improvizace souboru byla 

obdivuhodná. V přednášce Anny Dunčekové a Kláry Berkyové se žáci seznámili s tradicemi a kulturou Romů. 

V poslední části programu žáci shlédli film "Nehodni žití", který detailně popsal původ Romů, život a práci, 

kočovný způsob života a historii pracovního tábora v Letech. Atmosféra byla také podpořena úryvkem z knihy 

Přemysla Veverky – Nelehká cesta za snem. Tyto úryvky popisovaly každodenní těžký život mužů, žen i dětí 

v táboře. 
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Závěr probíhal na pietním území, kam zástupci škol položili květiny a zapálili svíčky. 

Pevně doufáme, že se žáci seznámili s novými fakty, že se nám podařilo nahlédnout do kultury a tradic 

romského etnika a můžeme tak o dnešním dnu říci: "Jsme si blíž… 

    

    

 

Pietní vzpomínka 13. května 2015 

Ve středu 13. května 2015 se v KP Lety uskutečnil pietní akt romským obětem nacismu. Vzpomínku tradičně 

pořádal Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice (VPORH v ČR), který sdružuje bývalé 

romské vězně nacistických koncentračních táborů a pozůstalé po obětech. 

Pietní akt 3. srpna 2015 

Dne 3. 8. 2015 se od 11 hodin konala v KP Lety vzpomínková akce pod názvem „Uctění obětí romského 

holocaustu a vzpomínka na zahájení a ukončení provozu cikánského tábora Lety“.  

 

Uvedené datum má hned několik historických souvislostí. Dne 1. 8. 1942 byl založen cikánský tábor Lety, 2. 

8. si připomínáme "Mezinárodní den obětí romského holocaustu" a ukončení činnosti romského KT 

v Osvětimi a 8. 8. 1943 byl ukončen provoz cikánského tábora Lety. 

Při pietním aktu byly položeny kytice u pomníku obětí letského tábora a účastníci pietní vzpomínky byli 

krátce seznámeni s tragickým osudem Romů za druhé světové války. Hlavní projev pronesla 

místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. 
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Přehled výstav uspořádaných v KP Lety v roce 2015 

 

Stálá expozice na pietním území pod názvem „Lety, život za plotem“ a repliky původních ubikací. 

 

Výstavy v Infocentru: 

 

31. 3. – 29. 5. 2015  výstava „Návrat lidických žen“  

1. 6. – 30. 8. 2015  Mezinárodní dětská výtvarná výstava – výběr prací  

1. 9. – 30. 10. 2015       výstava „Návraty lidických dětí“ 

 

 

Návštěvy: 

Kulturní památku Lety navštívilo 28. února 2015 Sdružení Ackermann - Gemeinde, z.s. za účasti ministra kultury Daniela 
Hermana. V letském památníku přivítal početnou skupinu ředitel Památníku Lidice. Představena byla nejen současná 
činnost KP Lety, ale také historie tohoto místa. Po prohlídce následovalo položení květin k pomníku obětí, kde pronesl 
krátkou řeč ministr kultury, a na závěr zazněla modlitba za oběti romského holocaustu. 
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Návštěvnost KP Lety 2015 
 

  cizinci ČR 

ciz. 

studenti 

ČR 

studenti vzdělávání ostatní kultura Infocentrum celkem 

leden 0 152 0 0 0 0 0   152 

únor 35 228 0 0 0 0 0   263 

březen 0 383 0 0 203 0 0   586 

duben 0 593 0 0 0 0 0   593 

květen 0 739 0 90 0 0 0   829 

červen 0 603 0 85 0 0 0   688 

červenec 0 1241 0 0 0 0 0   1241 

srpen 0 1209 0 0 0 0 0   1209 

září 0 523 0 0 0 0 0 193 716 

říjen 0 647 0 0 0 0 0 231 878 

listopad 0 298 0 0 0 0 0 229 527 

prosinec  0 684   0 0  0  0  0  152   836 

celkem 35 7300 0 175 203 0 0 805 8518 

 

Komentář:  

Návštěvnost je v památníku poměrně stabilizovaná, přínosem bylo prodloužení provozní doby památníku i během 
zimních měsíců. Rezervy jsou nadále ve větším počtu vzdělávacích programů pro studenty, kterým trochu brání 
nedostatečné technické a personální zázemí a peníze ve školách. 
 

. 

5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY  
 

Dne 4. 8. 2015 byla v rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, 

vykonána kontrola. Podle konečného Protokolu o kontrole neshledala žádnou závadu ani diskriminační 

chování vůči spotřebiteli. 

 

Příjmy 2015 celkem    31 603 tis.Kč 

vstupné ............................................................. 1 712  tis. Kč 

příspěvek Ministerstva kultury ČR .................... 20 483  tis. Kč 

ostatní příjmy ....................................................  9 408  tis. Kč 

hospodářská činnost ……………………………. 225 tis. Kč 
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Výdaje 2015 celkem    31 603  tis.Kč 

materiálové náklady a energie ………………….  3 158 tis. Kč 

služby ……………………………………………... 6 763 tis. Kč 

osobní náklady celkem …………………….........  8 370 tis. Kč 

ostatní náklady ……………………………..........  13 312 tis. Kč 

hospodářská činnost ……………………………..  102 tis. Kč 

 

 

Dotace ze státního rozpočtu: 

 

 

Příspěvek na provoz  20 482.980,- Kč  

Účelové dotace   

 350 tis. Kč Mezinárodní vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století“ (MŠMT) 

70 tis. Kč  Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2015 (MŠMT) 

150 tis. Kč  Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, 43. MDVV 2015 

200 tis. Kč  Internetová vědomostní soutěž Lidice pro 21. století 

166 tis. Kč „Populační politika a nacionální socialismus v protektorátu Čechy a 

Morava“ 

85 tis. Kč „Divnej svět umění“ 

240 tis. Kč  Publikace Most naděje a života / Růžový sad přátelství a míru Lidice 

80 tis. Kč „Karel IV. v Braniborsku“ 

1´341 tis. Kč Celkem 

 

ISO/D 

Název akce: „ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ 

Identifikační číslo 134V515000059 

Výše čerpání dotace 11.000,- Kč 

 

Neinvestiční prostředky   

Název akce: Památník Lidice – oprava chodníků ve správě PL 

Identifikační číslo 134V112000252 

Výše čerpání neinvestiční dotace 1´218.148,- Kč 
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Investiční prostředky        

Název akce: Rekonstrukce opěrných zdí u Lidické galerie 

Identifikační číslo 134V112000220 

Výše čerpání investiční dotace 1´662.312,- Kč 

 

Název akce: Pořízení a rekonstrukce objektu pro Památník Lidice 

Identifikační číslo 134V112000251 

Výše čerpání investiční dotace 560.784,- Kč 

 

Název akce: Památník Lidice – klimatizace v expozici Lidické galerie 

Identifikační číslo 134V112000261 

Výše čerpání investiční dotace 1´242.357,82 Kč 

 

Ostatní transfery od tuzemských poskytovatelů: 

Statutární město Kladno, fond primátora 25 tis. - Světlo za Lidice 

Pardubický kraj 15 tis. Kč na pietní vzpomínku Ležáky 

Pardubický kraj 7 tis. Kč na SILVER A 

 

Ostatní příspěvky a dotace (použití darů i z minulých let): 276.000,80 Kč 

     

Průměrný počet pracovníků (skutečný) 23,205 

Schválený počet pracovníků pro rok 2015: 25 

 

Průměrný měsíční plat (hrubý) 21.148,25 Kč 

 

 

Jmenovitý seznam dárců v roce 2015 

48 000,00 JUDr. Milouš Červencl DAR PRO PL  

40 000,00 JUDr. Milouš Červencl DAR PRO PL  

36 000,00 Pojišťovna VZP, a.s. DAR  

30 000,00 Nadace AGROFERT DAR  

15 000,00 Odborový svaz KOVO DAR  

15 000,00 Monlid Development s.r.o. DAR NA MDVV 

10 000,00 Energie - nemovitostní a.s. DAR NA MDVV  

10 000,00 Energie - nemovitostní a.s. DAR MDVV  

7 000,00 Městys Včelákov DAR NA MEMORIÁL J.ŠŤULÍKA 

5 000,00 Obec Vrbatův Kostelec DAR NA MEMORIÁL K. KNĚZE  

3 000,00 Město Chrudim DAR NA VÝSTAVU LEŽÁKY-POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH 
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3 000,00 Obec Miřetice DAR NA MEMORIÁL K. KNĚZE 

2 700,00 Senator Travel s.r.o. DAR NA PODPORU PAMÁTNÍKU LIDICE 

2 000,00 Komunistická strana Čech a 
Moravy 

DAR  

2 000,00 Ústřední výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu 

DAR NA PŘEHLÍDKU SVĚTLO ZA LIDICE 

1 500,00 KLUB SENIORŮ DAR NA RS 

1 400,00 Svaz důchodců ČR o.s. DAR  

1 200,00 Josef Volf DAR  

1 200,00 Dary - fyzické osoby DAR OD NEZNÁMÉ OSOBY 

1 000,00 Klub důchodců Žabčice;  
Olga Mrkvicová 

DAR NA RS - KRAJSKÁ ORGANIZACE SENIORŮ ŽABČICE 

1 000,00 Dary - fyzické osoby DAR NA RS P. KRAJČOVIČOVÁ  

800,00 Dary - fyzické osoby DAR NA RS - DRUŽINA PŘI ZŠ BUŠTĚHRAD 

710,00 Dary - fyzické osoby DAR PL 

620,00 Dary - fyzické osoby SVATBA JAROŠOVI, TYKALOVI 

500,00 HLBENHÖFENCE SBR.40, 
HERNE GERMAN 44623, 
C.PIEDMIL 

DAR OD NĚMECKÉ SKUPINY HLBENHÖFENCE SBR.40, 
HENIE GERMAN 44623, C.PIEDMIL 

500,00 Svaz důchodců ČR o.s. DAR NA ZAKOUPENÍ RŮŽÍ-SVAZ DŮCHODCŮ KLADNO-
JOSEF LUKÁŠEK 

500,00 ZO ČSBS Lidice DAR NA PAMĚTNÍ DESKU HORÁK, STŘÍBRNÝ 

410,40 Aysun GÖKSU Eren (9-4E) ve 
Deren (5-Anaokulu)'in Annesi 

DAR PL 15,- EUR / 27,3600 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA ŠEDOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA PORCALOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA BLECHOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA KOULOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA BÁRTOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA VOTAVOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA TUROVSKÝCH 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA HÁBICHOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA ŠÍPKOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA KRATOCHVÍLOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA LACKANIČOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA VLÁČILOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA RYCHTÁŘOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA KOPŘIVOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA KOZLOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA ZUBRIKOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA SZABOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA CIBUZAROVI 
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310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA SKOPOVÍ 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA BERNÁŠKOVI 

310,00 Dary - fyzické osoby SVATBA TŮMOVI 

300,00 Dary - fyzické osoby DAR L. KELBLOVÁ 

300,00 SVAZ DŮCHODCŮ MO 
CHUDČICE 

DAR NA RŮŽOVÝ SAD 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

200,00 ZBROJKA JAN SPONZORSKÝ DAR 

249 550,40 
   

 

 

6. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST 

 

V roce 2015 byly v Památníku Lidice provedeny následující investiční akce a opravy:  

 

Investice a opravy Památník Lidice: 

- Rekonstrukce opěrných zdí u Lidické galerie 

- Rekonstrukce rodinného domku č. 116 - výběr projektanta na vyhotovení PD, spolupráce s 

projektantem a s architektem při řešení interiéru 

- Rekonstrukce kamenných chodníků na pietním území a v Růžovém sadu 

- instalace klimatizace v expozici LG  

 

Investice a opravy v Ležákách 

- provedena řada jednání s MKČR, AK, Dr. Klimkovou a dalšími zainteresovanými ve věci výkupu 

pozemků v NKP 

 

Investice a opravy v Letech 

- pořízen dodávkový automobil, stará dodávka nabídnuta organizacím v resortu MK 
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Na úseku údržby a oprav bylo realizováno: 

- technické zajištění všech pamětních a společenských akcí pořádaných Památníkem Lidice 

- výběrová řízení na nákupy zboží, služby a stavební práce 

 

Lidice: 

-  předsezónní a posezónní servis čerpací techniky, fontán, závlah a studny u rybníka 

- oprava závlah a čerpací technologie kašny v RS 

- oprava zastropení a poklopu u studny v PÚ u „hrušky“ 

- Pravidelný servis a revize výtahů, vzduchotechniky, EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích přístrojů 

počítačové sítě 

- výměna klimatizační jednotky v rotundě muzea 

- komplexní údržba zeleně v areálu NKP, Růžovém sadu a v zahradě u galerie 

- servis a opravy dopravních prostředků, komunální a zahradní techniky 

- opravy elektrické instalace 

- provedeno školení BOZ, PO a řidičů referentských vozidel 

- Celoroční péče o prostor společného hrobu lidických mužů a starého hřbitova 

-  Průběžné opravy závlah v areálu PL, RS a v zahradě u Lidické galerie 

-  Postupná trvalá obměna růží a trvalek v RS 

-  Odstraňování škod způsobených vandaly, zloději a klimatickými vlivy 

- oprava opěrné zídky před restaurací 

- oprava kanalizace v suterénu LG včetně vybourání a znovu vydláždění podlah 

-  Běžná stavební údržba – oprava omítek a nátěrů fasád, čištění kanalizací, šachet a dešťových svodů, 

oprava maleb a nátěrů 

 

Ležáky: 

- revize všech elektrospotřebičů v muzeu a restauraci 

- oprava vodárny 

- komplexní údržba zeleně v areálu NKP 

- pravidelné odběry vzorků z vrtu 

- pravidelné vývozy jímky 

- Pravidelný servis a revize EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích přístrojů 

- Údržba naučné stezky 

- instalace osvětlení nad schody před muzeem a instalace venkovních zásuvek 

-  Běžná stavební údržba - opravy chodníků u muzea a restaurace, schodů u Pylonu na pietním území, 

oprava malby a nátěrů v muzeu a odpadkových venkovních košů, opravy ulomených košů na pietním 

území, oprava obrubníků u hrobodomů a i betonová část u Knihy oběti, oprava spáry na kamenné 

podestě před muzeem 

- instalace dopravního značení pro autobusový spoj Pardubice – Ležáky a oprava parkovacích čar 
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- instalace topných infrapanelů do muzea 

- servis a oprava dopravního prostředku 

- čištění odpadního potrubí 

 

Lety: 

- údržba zeleně, komunikací a naučné stezky 

- provedení postřiku proti hmyzu v expozici 

- nátěry replik domků, lavic, odpadkových košů a informačních tabulí 

- odčerpání žumpy 

- předsezónní a posezónní servis čerpací techniky, fontánky, závlah a studny 

- zajištěny periodické revize EZS  

- Údržba replik domků 

- Průběžná údržba závlah a čerpadla ve studni 

- Údržba obslužných komunikací 

- Údržba naučné stezky 

- Pravidelný servis kamerového a zabezpečovacího zařízení 

-  

 

8. VÝHLED ČINNOSTI NA ROK 2016 

 

Památník Lidice se ve své činnosti opět zaměří na výstavní, ediční, vzdělávací i propagační činnost. Po 

zkušenostech z minulých let je potřeba udržet nabídku ve vzdělávání pedagogů a mládeže a zaměřit se více 

na programy pro seniory. Nadále musíme intenzívně využívat dosud žijících pamětníků a s ohledem na jejich 

věk pořádat besedy zejména v Lidicích. 

 

Vedle úspěšné mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež, dobře navštěvovaných seminářů pro pedagogy 

a výchovných projektů pro mládež, tradiční a nyní skvěle obesílané MDVV i již tradiční celostátní pěvecké 

přehlídce dětských sborů chceme pokračovat v pořádání šachového turnaje pro mládež v Lidicích, opět 

uspořádat Memoriál K. Kněze, Memoriál Josefa Šťulíka, Ležácké veršování a pochod Oheň (bez) naděje v 

Ležákách.  

 

Významnou součástí činnosti Památníku Lidice by měla být, po jistém útlumu, spolupráce na zviditelnění 

dalších památných míst zapojených do Memoranda o spolupráci vypálených obcí, při současném rozvoji 

spolupráce na evropské úrovni. Současně budeme pokračovat ve spolupráci se Sdružením Čechů na Volyni a 

jejich přátel. Hmatatelným projevem spolupráce bude participace na vydání knih Javoříčko a Historické drama 

Volyňských Čechů. 

 

K dalším z konkrétních úkolů, které chceme realizovat, je spolupráce při péči o stálou sbírku moderního 

umění s některou renomovanou galerií. Pokračovat budeme ve spolupráci s anglickým městem Stoke-on-

Trent, Památníkem Vojna, Muzeem romské kultury, Památníkem v Hodoníně u Kunštátu, Klubem autorů 
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literatury faktu, ve spolupráci s velvyslanectvím státu Izrael budeme realizovat vědomostní soutěž pro mládež 

CEMACH. 

Potenciál budovy Lidické galerie, jako tradičního kulturního střediska Lidic a blízkého okolí, bude nadále 

využíván k pořádání večerních kulturně-vzdělávacích pořadů pro dospělé i dopoledních pořadů pro studenty z 

okolních škol. Pokračovat budeme i v pořádání sobotních výtvarných dílen pro děti.  Nedílnou součástí 

činnosti v Lidické galerii je péče o dětský dramatický kroužek PidiLidi a uspořádání dalšího ročníku přehlídky 

dětských amatérských sborů Rádohraní. Rovněž budeme pokračovat v šachovém turnaji pro mládež Lidické 

simultánce. 

 

NKP Ležáky budeme nadále využívat pro vzdělávání mládeže a pedagogů. Osvědčilo se netradiční zahájení 

sezóny v Ležákách otvíráním studánek, na které navazuje Noc s Andersenem v některých okolních 

základních školách. Využívat se bude nadále naučná stezka z Vrbatova Kostelce do Ležáků. Pokračovat 

budeme i v organizování lednových setkání Silver A v paměti tří generací v Pardubicích. V ležáckém muzeu 

budeme pokračovat v kulturně-vzdělávacích pořadech, které si zde našly již pravidelné diváky.  

Zaměření činnosti Památníku Lidice bude opět napřeno na zviditelnění KP Lety ve vztahu ke školám i širší 

veřejnosti.  

V propagaci činnosti Památníku Lidice chceme, i přes nadále snížený rozpočet a omezení běžné inzerce, 

využívat stávající potenciál úspěšných doprovodných aktivit, spolupráci s některými médii, zejména pak 

s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. 

V investiční oblasti byla dokončena rekonstrukce opěrné zdi u Lidické galerie, řešena projektová i realizační 

fáze rekonstrukce rodinného domu č. 116 v Lidicích, provedeny zásadní opravy chodníků na pietním území 

v Památníku Lidice a instalace veřejného osvětlení na hlavním parkovišti Památníku Lidice. V r. 2016 se 

předpokládá: 

 

Lidice: 

- dokončení rekonstrukce č. p. 116 a započetí úprav v interiéru 

- výměna plynového ohřívače v podkroví LG 

- oprava chodníků u školy a u kostela, 

- oprava dlažby na nádvoří před muzeem 

- výměna informačních cedulí a ukazatelů v návaznosti na novou mapu v Růžovém sadu 

- výměna serveru v LG 

- instalace veřejného osvětlení hlavního parkoviště u Tribuny 

- instalace samostatného měření odběru elektřiny pro restauraci 

- vybudování příjezdové cesty ke skladu na parcele 503 

 

 


