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1. ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2011 lze považovat v dosavadní činnosti Památníku Lidice jako rok stabilizační, navzdory výraznému 
snížení provozního rozpočtu a citelnému snížení mzdových prostředků. 

Přes notoricky nízký počet pracovníků v Památníku Lidice se dařilo udržovat i ostatní hlavní a doprovodné 
činnosti v Lidicích, v Ležákách i v Letech na odpovídající úrovni tak, aby vnitřní ekonomické problémy nebyly 
navenek vůči návštěvníkům viditelné.  

K velkým úspěchům lze opět přiřadit rekordní počet přihlášených prací do 39. ročníku MDVV Lidice ze 66 
zemí světa, kterou se tato soutěž stala největší na světě, zvýšenou návštěvnost ve všech spravovaných 
památníkách, a některé nové projekty směrem k mládeži, kterými byly první ročníky Lidické simultánky, 
Memoriálu Karla Kněze v branném závodě pořádaný v NKP Ležáky a pochodu Oheň (bez) naděje na trase 
Ležáky-Pardubice. Úspěšně byla nastartována vědomostní soutěž pro mládež CEMACH ve spolupráci 
s velvyslanectvím Izraele v Praze. Vysokou úroveň měla tradičně práce s pedagogy a studenty.  

Úspěšně jsme pokračovali v publikační činnosti a ve výrobě filmových dokumentů pro Památník Lidice a KP 
Lety. Bohaté byly výstavní a doprovodné kulturní aktivity. 

Pokračovala i spolupráce s nacisty vypálenými obcemi v celé České republice a se Sdružením Čechů 
z Volyně a jejich přátel. Rovněž mezinárodní spolupráce, s podobně postiženými místy v Evropě i ve světě, 
pokračovala na uspokojivé úrovni, v tomto roce především směrem na východ (Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Rusko). 

Nadále se dařilo uspokojivě propagovat zejména Lidice v médiích, a to díky dokončení celovečerního filmu 
LIDICE, který byl slavnostně promítán v Lidicích. Značná pozornost médií a veřejnosti byla věnována 
snahám o navrácení ukradené sochy do sousoší autorky Marie Uchytilové. 

Díky pochopení ze strany Ministerstva kultury se nám podařilo uspokojivě vyřešit i nejpalčivější problémy 
v oblasti údržby a investic v Lidické galerii, muzeu i pietním území a při přípravě výstavby kaple v Ležákách. 

A tak zřejmě jediným výraznějším negativem roku je komplikovaná spolupráce s romskými iniciativami v KP 
Lety, zejména při pořádání pietní vzpomínky. 

Vzhledem k blížícímu se 70. výročí lidické a ležácké tragédie byly již v průběhu roku 2011 zahájeny 
intenzivní přípravy pro důstojné připomenutí výročí v České republice i v zahraničí. 

 

 

 

           JUDr. Milouš Červencl 

          ředitel Památníku Lidice 
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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.   

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“, 
„Lidické ženy vyprávějí“, „Ležáky 42“ a  „Nehodni žití - Cikánský tábor Lety 1942-43“.  

Mezi naše služby návštěvníkům patří i poskytnutí externího průvodce po 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 13. 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“. 

 

              

 

V přízemí Lidické galerie je vystavena část „Lidické sbírky“, kde si návštěvníci mohou prohlédnout 
díla darovaná Lidicím od umělců z celého světa. V období říjen až prosinec 2011 byla v prostorách stálé 
expozice prováděna rozsáhlá rekonstrukce, která měla především za úkol zlepšit jak klimatické prostředí 
vhodné pro exponáty, tak rozšířit výstavní možnosti pro další expoziční aktivity. V 1. patře Lidické galerie 
našla každoročně své trvalé místo „Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“ a také krátkodobé výstavy 
věnované umělcům spřízněným s Lidickou sbírkou či jiným způsobem se k Lidicím vztahujícím. 

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. 
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Návštěvnost v Památníku Lidice v roce 2011 

 

Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2011 Muzeum 

  cizinci ČR ciz. studenti ČR studenti zdarma ostatní svatby celkem 

leden 24 61 126 114 223 46 0 594 
únor 69 75 410 208 48 81 0 891 
březen 38 159 456 406 122 157 0 1338 
duben 117 247 1133 820 191 582 0 3090 
květen 284 400 615 1307 2320 770 0 5696 
červen 174 714 739 1508 4112 1028 280 8555 
červenec 209 1002 675 459 199 1067 315 3926 
srpen 306 1249 429 541 122 279 120 3046 
září 210 375 1613 709 66 419 30 3422 
říjen 210 403 1634 1237 83 219 30 3816 
listopad 98 227 426 618 230 57 0 1656 

prosinec 38 72 10 454 11 27 0 612 

celkem 1777 4984 8266 8381 7727 4732 815 36682 

Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2011 Galerie 

  cizinci ČR ciz. studenti ČR studenti zdarma ostatní kultura Celkem

leden 2 9 21 4 129 45 366 576 
únor 0 28 15 8 215 38 167 471 
březen 0 23 0 23 123 43 429 641 
duben 0 14 2 44 51 18 0 129 
květen 56 27 102 58 187 74 504 504 
červen 8 43 0 158 1169 13 0 1391 
červenec 31 70 107 33 93 133 0 467 
srpen 14 58 4 30 84 84 0 274 
září 11 58 54 14 90 7 0 234 
říjen 7 347 0 22 206 5 406 993 
listopad 0 4 0 3 201 18 466 692 

prosinec 1 8 0 9 62 1 141 222 

celkem 130 689 819 406 2610 3016 1975 6594 

 Celková návštěvnost Památníku Lidice za rok 2011    

  cizinci ČR ciz. studenti ČR studenti zdarma ostatní kultura/svatby Celkem

leden 26 70 147 118 352 91 366 1170 
únor 69 103 425 216 263 119 167 1362 
březen 38 182 456 429 245 200 429 1979 
duben 117 261 1135 864 242 600 0 3219 
květen 340 427 717 1365 2507 844 0 6200 
červen 182 757 739 1666 5281 1041 280 9946 
červenec 240 1072 782 492 292 1200 315 4393 
srpen 320 1307 433 571 306 363 120 3320 
září 221 433 1667 723 156 426 70 3396 
říjen 217 750 1634 1259 289 224 436 4809 
listopad 98 231 426 621 431 75 466 2348 

prosinec 39 80 10 463 73 28 141 834 
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Cel. 2011 1907 5673 8571 8787 10337 5211 2790 43276 

 

Cel. 2010 2094 2171 10023 7248 7310 4113 4150 37109 

Rozdíl -187 +3502 -1452 +1539 +3027 +1098 -1360 +6167 

 

Komentář k tabulce:  

Poměrně značný nárůst návštěvnosti (přes poněkud nižší účast veřejnosti na červnové pietě) oproti 
předchozímu roku, ale i k posledním deseti létům má zřejmě několik příčin. Jednou z nich, hlavně v prvních 
měsících roku, může být krádež sochy ze sousoší lidických dětí a zvýšení zájmu naší veřejnosti v souvislosti 
s touto událostí. Také se zdá, že výrazným momentem pro zvýšení zájmu o Lidice je uvedení filmu LIDICE 
do kin, alespoň podle výsledků návštěvnické ankety, kterou v PL od jara provádíme a měsíčně 
vyhodnocujeme. Z té také vyplývá, že hlavním zdrojem informací o PL pro stávající návštěvníky jsou školy. 
To by znamenalo, že se tak postupně zúročuje systematická práce s pedagogy a jejich vzděláváním v PL, 
ale i vědomostní soutěž pro mládež a její doprovodné projekty, jakož i stále větší zájem škol o MDVV Lidice. 

 

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 2011 

 

 22. ledna se zúčastnil šachového turnaje pro mládež „Lidická simultánka“ mistr světa Anatolij Karpov, 
který nad turnajem převzal trvalou záštitu. Během své návštěvy společně s velmistryní ČR Kateřinou 
Němcovou sehrál partie se všemi účastníky turnaje, převzal z rukou ředitele Památníku Lidice Pamětní 
odznak, byl přijat starostkou a zastupiteli obce Lidice a prohlédl si v doprovodu přeživších lidických dětí 
pietní území a muzeum Památníku Lidice. Zajímavostí je, že dva z mladých účastníků turnaje uhráli s A. 
Karpovem remízu. 
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 Dne 21. dubna 2011 přijel na svém bicyklu z Berlína do Lidic místostarosta Reinickendorfu Andreas 
Höhne. Pan místostarosta ujel na svém kole při cestě do Lidic celkem 580 km za 5 dní. Po té co zaparkoval 
svůj šlapací stroj před Lidickou galerií, byl přijat paní starostkou Veronikou Kellerovou na Obecním úřadě 
v Lidicích. Pan místostarosta pronesl proslov, kde mimo jiné řekl, že je Němec, a že se „stydí“ za to co 
napáchali němečtí nacisté v roce 1942 na nevinných obyvatelích Lidic. Během návštěvy zasadil do 
Růžového sadu růžový keř. Prohlédl si v muzeu silně emotivní multimediální moderní expozici a provedl 
zápis do muzejní kroniky. 

 

         

 

 24. listopadu 2011 přijela do Lidic početná vládní delegace z Bavorska vedená ministerským 
předsedou Horstem Seehoferem. Návštěva Památníku Lidice se uskutečnila v rámci oficiální návštěvy 
bavorského premiéra v České republice. Vzácnou návštěvu přivítala starostka obce Lidice, předseda ZO 
ČSBS a vedení Památníku Lidice. Delegace položila věnec ke společnému hrobu lidických mužů, poklonila 
se památce zavražděných lidických dětí a prohlédla si expozici muzea. Při odjezdu učinil Horst Seehofer 
zápis do knihy hostů v muzeu, kterým potvrdil vstřícný postoj současného vedení Bavorska k nedávné 
vzájemné historii.  

 

         

 

 

Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2011 

 

 17. ledna byl vrácen nový odlitek ukradené sochy holčičky do Pomníku dětských obětí války. 
Slavnostního aktu se zúčastnila řada dárců peněz a hlavními účinkujícími byli děti ze ZŠ Buštěhrad, studenti 
z Gymnázia Thomase Manna z Prahy 8 a děti z DPS Sluníčko z Kladna. Přítomna byla i dcera ak. sochařky 
M. Uchytilové a restaurátor Oldřich Hejtmánek, který novou sochu sponzorsky odlil. 
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 Dne 11. června 2011 se pod záštitou ministra kultury uskutečnila u společného hrobu zavražděných 
lidických mužů pietní vzpomínka k 69. výročí vypálení obce Lidice. Hlavní projev přednesl předseda 
Senátu P ČR Milan Štěch, po něm vystoupila předsedkyně PS P ČR Miroslava Němcová, modlitba zazněla 
z úst lounského vikáře P. Wernera Horáka a závěrečné slovo patřilo tradičně předsedkyni ÚV ČSBS Anděle 
Dvořákové.  

 

     
 
 
Po pietní vzpomínce zahájil 1. místopředseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka 5. ročník celostátní přehlídky 
sborů „Světlo za Lidice“, na které po úvodních písních Anety Langerové zazněly společné skladby všech 
sborů a zahraničního hosta z Banské Bystrice. 
 
 

     
 
 
Během pietního dne opět 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 11 Pamětních odznaků Památníku Lidice.  
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Podle odhadu prošlo v tento den Památníkem Lidice zhruba tři tisíce návštěvníků. 

 
Ocenění Památníku Lidice 
 
 
Památník Lidice nezískal žádné významné ocenění, ani v prestižní soutěži Gloria musealis za rok 2010, kam 
přihlásil do počinu roku expozici v KP Lety. Úspěšný byl pouze v soutěžích o nejkrásnější růži, kde získal 1. 
místa na výstavách v Lysé nad Labem a ve Veltrusích. 
Na tomto místě je možno snad zmínit ocenění ředitele PL, který v červnu při pietní vzpomínce obdržel 
„Pamětní medaili Ludvíka Svobody“ z rukou prof. Zoe Klusákové, dcery armádního generála L. Svobody a 
v září „Zlaté srdce pro Evropu“ za příspěvek k rozvoji česko-německé porozumění.  
Zlaté srdce pro Evropu je ocenění, které uděluje od roku 2004 Kruh přátel česko-německého porozumění. 
Tuto cenu založil Dr. Walter Kotrba, spoluzakladatel zmíněného Kruhu, a je každoročně propůjčována 
dvěma až třem osobám, které se výrazným způsobem zasloužily o porozumění mezi Čechy a Němci, ale i 
mezi národy Evropy. V letošním roce bylo toto ocenění uděleno JUDr. Milouši Červenclovi, řediteli 
Památníku Lidice a historikovi Dr. Adrianu von Arburg ze Švýcarska dne 6. září 2012 na půdě velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo v Praze. 
 
Laudatio pro ředitele Památníku Lidice přečetl předseda české strany Kruhu přátel pan Bohumil Řeřicha a 
zazněla v něm i tato slova „Schopnosti tohoto člověka, skvělého manažera, ocenila i vláda ČR, když ho 
pověřila řízením všech pietních míst připomínajících tragické události, které se udály během 2. světové války 
na českém území. Pro Kruh přátel česko-německého porozumění je ctí, že může v roce 66. výročí konce 
nejhorší války v historii lidstva předat Zlaté srdce pro Evropu právě tomuto skvělému člověku“. 
 
Slavnostnímu aktu byli přítomni i někteří nositelé tohoto ocenění a hosté z České republiky, Německa a 
Slovenska. 
. 
 

 

 

 
Na výročním zasedání ZO ČSBS Kladno 24. října 2011 byla oceněna práce Památníku Lidice předáním 
Pamětních odznaků ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu řediteli Památníku Lidice a vedoucímu muzea 
PL. 
Z rukou předsedkyně OV ČSBS Gabriely Havlůjové převzal Pamětní odznak II. stupně Milouš Červencl 
a Pamětní odznak III. stupně Ančo Marinov. 

 

 

Partnerství Památníku Lidice 

 
Pietní vzpomínka k 66. výročí vypálení osady Ploština 

Dne 17. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka na Ploštině, které se za Památník Lidice zúčastnila Kamila 
Chvojková. S hlavním projevem vystoupil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 
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Pietní vzpomínka k 66. výročí vypálení obce Prlov 
 
23. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka v Prlově, které se za Památník Lidice zúčastnil a jejíž průběh 
moderoval, ředitel Milouš Červencl. Za obec Lidice byl přítomen předseda ZO ČSBS Pavel Horešovský. 
Hlavní projev přednesla místopředsedkyně Senátu P ČR Alena Gajdůšková. Během pietní vzpomínky byl 
obci Prlov předán Záslužný kříž ministra obrany I. stupně za hrdinství obce během druhé světové války, který 
starostovi obce předal náměstek ministra Michael Hrbata. Součástí pietní vzpomínky bylo i přistoupení obce 
Lačnov k Memorandu vypálených obcí, stvrzené podpisem starostky obce paní Marie Vlčkové. 
 
 

     
 
 
Pietní vzpomínka k 66. výročí vypálení obce Javoříčko 
 
Dne 30. dubna se početná delegace z Lidic a Ležáků zúčastnila pietní vzpomínky v Javoříčku. Uvítací projev 
přednesl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, s hlavním projevem vystoupila místopředsedkyně 
Senátu P ČR Alena Gajdůšková. Za pozůstalé obětí z Javoříčka hovořil bývalý předseda Poslanecké 
sněmovny P ČR Miloslav Vlček. Pietní vzpomínka se uskutečnila u nového, vkusně upraveného 
památníku. Ve všech oficiálních projevech byla, vedle vzpomínky na  civilní oběti nacistického běsnění v 
samém závěru druhé světové války a jejich odkazu pro další generace, zmíněna záslužná práce starostů 
obcí v rámci Memoranda vypálených obcí a sdružení Iniciativa na  podporu vypálených obcí ČR.  Paní A. 
Gajdůšková ve svém projevu  poděkovala jmenovitě Památníku Lidice za neúnavnou práci ve prospěch 
všech vypálených obcí České republiky. 
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Oslavy u příležitosti 66. výročí osvobození Československa v Rokycanech 
 
V sobotu 7. května 2011 se konaly ve městě Rokycany oslavy u příležitosti 66. výročí osvobození 
Československa, kterých se za Památník Lidice zúčastnil  Ing. Ančo Marinov. 
Oslavy zahájil projevem starosta Rokycany V. Šmolík, následovalo kladení věnců za doprovodu hudby 35. 
pěšího pochodového pluku. Slavnostní den pokračoval ukázkovou bojovou jízdou těžké vojenské historické 
techniky z května 1945 a dalším doprovodným programem.   

 

    

 

Pietní tryzna v Terezíně   

V neděli 15. května se zástupci Památníku Lidice, starostka obce a některé přeživší lidické děti zúčastnili 
pietní vzpomínky v Terezíně. Hlavní projev přednesl prezident republiky Václav Klaus. Ve svém projevu 
uvedl zajímavé myšlenky o současném vnímání historických událostí z doby 2. světové války, které jsou v 
kontextu doby platné i pro celou naši společnost a rovněž vyjádřením stanoviska Památníku Lidice. 
                                                                                                                          

 

 
Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Novém Malíně  
 
Obec Nový Malín si připomínala památku 374 zavražděných Čechů a 26 Poláků v Českém Malíně na 
Ukrajině v r. 1943. Vzpomínky se zúčastnil a zdravici přečetl v zastoupení předsedkyně Poslanecké 
sněmovny P ČR Miroslavy Němcové poslanec Radim Fiala. Další projev pronesla místopředsedkyně Senátu 
P ČR  Alena Gajdůšková. Závěrečné slovo patřilo předsedkyni Sdružení Čechů z Volyně. Za oběti tragédie 
byla sloužena panychida. 
Za obec Lidice se zúčastnili starostka Veronika Kellerová, přeživší lidické děti Jana Hanzlíková, Pavel 
Horešovský a Marie Šupíková a za Památník Lidice Ing. Ančo Marinov. 
 

 

 
 
 
 
Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Žatci  
 
V sobotu 16. července se uskutečnila, za velkého počtu účastníků, pietní vzpomínka v Žatci na památku 
vypáleného Českého Malína. Spolupořadatelem piety byl i Památník Lidice, za který byl přítomen jeho ředitel 
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s předsedou ZO ČSBS P. Horešovským. S hlavním projevem vystoupil 1. místopředseda Senátu P ČR 
Přemysl Sobotka, účastníky pozdravila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a na závěr promluvila 
předsedkyně ÚV ČSBS Anděla Dvořáková. 
 

 

 

Pietní vzpomínka Kalište 

 
13. srpna 2011 se na pozvání Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zúčastnil zástupce ředitele 
Památníku Lidice pietního aktu a doprovodných kulturních akcí u příležitosti výročí vypálení slovenské obce 
Kalište. Po položení věnců k pomníku obětem tragédie byl vyzván zástupce Památníku Lidice pan Jaroslav 
Tauber k přednesení krátkého projevu za zahraniční delegace.  
 

        

 

Oslavy 67. výročí SNP 
 
Ve dnech 27.- 29. srpna 2011 se na pozvání Muzea SNP v Banské Bystrici zúčastnili zástupci Památníku 
Lidice Jaroslav Tauber a Ing. Ančo Marinov oslav k 67. výročí Slovenského národního povstání. Součástí 
oslav byl kromě dalších kulturních akcí také mezinárodní letecký den ve Sliači. V pondělí 29. 8. 2011 v 11 
hodin byl zahájen, za účasti prezidenta SR, a dalších významných domácích i zahraničních hostů, pietní akt 
v pamětní síni muzea SNP. V rámci pietního aktu položily přítomné delegace k pomníku „Obete varujú“ 
kytice a věnce.  
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Spolupráce Památníku Lidice se zahraničními institucemi 
 
Bělorusko 
 
Od 17. do 21. dubna 2011 se konala v Běloruském státním muzeu historie přípravná schůzka, jejímž účelem 
bylo projednání připravovaného „Mezinárodního kongresu Minsk 2012“, který má být zaměřen na téma 
xenofobie a rasismu. Tohoto setkání se účastnili zástupci památníků a muzeí, která mají s pořádáním těchto 
kongresů zkušenost. Za Památník Lidice se setkání zúčastnil pan Vladimír Kovačík. Součástí setkání byl i 
pietní akt k uctění památky obětí teroristického útoku v Minsku. 
 
 

            
 
 
Ázerbajdžán 
 
Ve dnech 4. – 10. července 2011 se uskutečnil III. Kongres diaspory, na který byl Památník Lidice pozván 
jako host. Jednalo se o setkání zástupců ázerbájdžánských menšin, žijících a působících v řadě zemí světa. 
V rámci této významné akce se uskutečnila prezentace Památníku Lidice a NKP Ležáky v Baku a v obci 
Ašagy Agcakend, kde nyní žijí uprchlíci z Chodžaly. Ing. V. Kovačík informoval účastníky o činnosti PL, 
zvláštní pozornost byla věnována významu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice a možným 
perspektivám vzájemné spolupráce. Velvyslanec pan Radek Matula ve svém vystoupení vyzdvihl vzájemnou 
spolupráci obou našich zemí. Vysoce ocenil již dříve započatou práci Památníku Lidice, která byla impulsem 
k následné spolupráci mezi obcí Lidice a Chodžaly. Významným mezníkem této spolupráce bylo slavnostní 
odhalení desky názvu ulice nesoucí jméno Lidice. 
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Berlín 
 
V roce 1992 byl skupinou Arbeitskreis Politische Bildung v berlínské čtvrti  Reinickendorf založen záhon 
s lidickými růžemi, který má připomínat utrpení lidických žen v KT Ravensbrücku. Každým rokem se zde 9. 
listopadu koná vzpomínka, které se zúčastňují také zástupci obce Lidice. 
V letošním roce zastupoval lidické pamětníky Pavel Horešovský, za Památník Lidice se účastnil PhDr. 
Vojtěch Kyncl. Při této cestě navštívili také KT Ravensbrück, kde byli přijati ředitelkou paní dr. Insou 
Eschebach. Hlavním bodem jednání byla příprava pietního aktu, na kterém bude 14. června 2012 odhalena 
pamětní deska lidickým ženám. 
 
 

          
 

 
Vzpomínkové setkání k 67. výročí Tokajické tragédie Tokajík 19. 11. 2011 
 
Na pozvání obce Tokajík se vzpomínkového setkání zúčastnil Jaroslav Tauber. 
Po přivítání starostkou obce a zástupci Muzea SNP se zúčastnil slavnostního Koncertu pro Tokajík.  Po 
ukončení koncertu pokračovaly neformální rozhovory s oficiálními hosty – s ministrem obrany SR, se 
zástupci muzea SNP, se starosty okolních obcí a dalšími přítomnými. V sobotu 19. 11. 2011 byla sloužena 
mše svatá v místním kostelíku, po ní následoval pietní akt, při němž přítomné delegace položily k pomníku 
padlým kytice a věnce. V průběhu návštěvy byl potvrzen příslib další spolupráce se starostkou obce i 
s pracovníky muzea SNP v Banské Bystrici..  
 

Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2011 

 

 Stálá multimediální expozice v muzeu Památníku Lidice pod názvem „A nevinní byli vinni…“ byla 
v celoročním provozu.  

 

Ve výstavní síni IN MEMORIAM: 

 

Výstava putovní „Sir Barnett Stross“ do 8. 2. 2011 
Výstava návštěvníky seznámila s Barnettem Strossem, lékařem, britským poslancem, mecenášem umění a 
zejména člověkem, který velkou část svého života zasvětil obnově obce Lidice. Již v září 1942 bylo díky jeho 
iniciativě založeno hnutí „Lidice Shall Live“. 
Sir Barnett Stross se narodil v Polsku 25. prosince 1899. Převážnou část svého života věnoval politické 
práci. Finanční sbírka uspořádaná hnutím „Lidice Shall Live“, u jehož zrodu stál, byla významným zdrojem 
prostředků při výstavbě nových Lidic. V padesátých letech B. Stross inicioval založení Růžového sadu v 
Lidicích. V roce 1962 využil svých kontaktů v uměleckých kruzích a vyzval umělce z celého světa, aby 
darovali svá díla Lidicím. Tento podnět byl základem pro vznik Lidické sbírky, která je od roku 2003 
vystavena v Lidické galerii. 21. 6. 1957 mu obec Lidice udělila čestné občanství, zemřel 14. 5. 1967 
v Londýně. 
Cílem putovní výstavy je představit sira Barnetta Strosse jako významnou osobnost poválečných Lidic a 
připomenout jeho podíl na současné podobě této obce a Památníku Lidice. 
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9. 2. – 30. 3. 2011 Výstava putovní „LETY – život za plotem“ 
Nová putovní výstava Památníku Lidice s názvem „Lety – život za plotem“ popisuje předválečný život Romů 
v českých zemích a vývoj „Kárného pracovního tábora I. Lety“ až k jeho proměně v „Cikánský tábor Lety“, 
který se stal v době druhé světové války nuceným domovem desítek rodin.  
Podle výnosu vydaného v Protektorátu Čechy a Morava 10. července 1942 se desítky Romů ocitly i s 
rodinami v  cikánském táboře v Letech. Toto místo se pro některé z nich stalo pouhým přechodným 
„domovem“ před zařazením do osvětimských transportů. Bilance genocidy Romů během 2. světové války je 
děsivá. V koncentračních táborech Auschwitz a posléze v Auschwitz-Birkenau našlo smrt téměř 20 000 
Romů z celé Evropy. Odhad celkového počtu romských obětí v průběhu této války se pohybuje kolem půl 
milionu osob. Ze 6500 Romů evidovaných v Čechách a na Moravě v roce 1940 se jich po válce vrátilo asi 
500 až 800. 
 

 
31. 3. – 30. 6. 2011 Výstava putovní „Genocida Romů v době druhé světové války“ 
Výstava zapůjčená z Muzea romské kultury v Brně se věnuje tématu nacistického pronásledování a 
vyvražďování Romů za 2. světové války. Obsahově je zaměřena na události na našem území s tím, že 
úvodní část je věnována také politické a pseudovědecké přípravě postupu proti Romům ve třicátých letech 
20. století v Německu. Hlavní pozornost je zaměřena na prostor bývalého Protektorátu Čechy a Morava. 
Genocida romské populace tu byla zahájena v tzv. cikánských táborech v Letech u Písku a Hodoníně u 
Kunštátu, k její vlastní realizaci došlo v tzv. cikánském táboře  Auschwitz II. – Birkenau a byla následně 
téměř dokonána v dalších koncentračních táborech a jejich pobočkách. Celkem bylo v této době zavražděno 
plných 90 % naší předválečné romské populace.  

 

 
 
 
11.7. - 30. 9. 2011 Výstava putovní „Český Malín – Lidice volyňských Čechů“ 
Výstava popisuje osud Českého Malína, který měl za druhé světové války obdobný tragický osud jako Lidice. 
Český Malín byl založen v Rusku skupinou českých přistěhovalců z oblastí Rakovnicka, Lounska a Žatecka 
v roce 1871.  Před 13. červencem 1943 měl 444 obyvatele české národnosti, 26 polské a jiné národnosti. 
Němečtí vojáci zavraždili 104 muže, 161 žen, 65 chlapců do čtrnácti let, 40 děvčat do čtrnácti let. V letech 
1945-50 se na výzvu vlády vrátilo do Československé republiky 33 070 volyňských Čechů. Většina 
emigrantů se usadila ve Frenštátě u Šumperka, který byl přejmenován v roce 1947 na Nový Malín a stal se i 
nástupnickou obcí volyňského Českého Malína. 
 

 
3. 10. – 31. 12. 2011 Výstava putovní „Sir Barnett Stross“ 
Výstava „Sir Barnett Stross“ byla pro velký zájem návštěvníků nejen z tuzemska, ale například i z Velké 
Británie prodloužena. 

 

 

Ve výstavní síni POD TRIBUNOU: 
 
 
3. 1. – 30. 4. 2011 Putovní výstava Audrini „Nikdo není zapomenut, nic není zapomenuto“ 
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Putovní výstava popisuje tragédii vesnice Audriņi v Lotyšsku podobné osudu Lidic za druhé světové války, 
kdy byla vesnice vypálena a její obyvatelé zastřeleni. 
Těsně před Vánocemi v r. 1942, ve večerních hodinách byla vesnice obklíčena, všech 200 obyvatel bylo 
vyhnáno z domovů, odvezeno do Rézekne a uvězněno. Dne 2. ledna 1942 byly všechny domy ve vsi 
zapáleny. 
3. ledna byli z věznice v Rézekne obyvatelé vesnice Audriņi odvezeni do Ančupáni a více než 170 osob, 
mezi nimi 88 žen a více než 50 dětí do 16 let, bylo zastřeleno. 4. ledna 1942 bylo veřejně popraveno 30 
mužů z vesnice Audriņi.  
Každoročně 4. ledna od skončení druhé světové války obyvatelé této vesnice uctívají památku obětí u 
pomníku v centru obce, v memoriálu v Ančupáni a u pamětní desky v Rézekne. 
 
 
2. 5. – 12. 6. 2011 Výstava „DUM SPIRO SPERO“ 
Dne 2. května byla zahájena nová výstava v Památníku Lidice věnovaná činnosti 601. skupiny speciálních sil 
generála Moravce. Výstavu uvedli odborným slovem generálporučík Ing. Ondrej Páleník a pplk. PhDr. 
Eduard Stehlík.  Slavnostnímu zahájení výstavy byli dále přítomni náměstek ministra obrany Michael Hrbata, 
veterán generál Tomáš Sedláček, senátor Jiří Dienstbier, veteráni druhé světové války, váleční veteráni 
zahraničních misí, některé přeživší lidické ženy a děti a další významné osobnosti našeho veřejného a 
politického života. 
Bezprostředně po zahájení výstavy se účastníci odebrali do Lidické galerie, kde proběhla prezentace 
letošních nejlepších studentských prací v rámci projektu Oběti a hrdinové. Závěr odpoledne patřil besedě 
přítomných studentů s vojenskými veterány. 
 
 

     
  
 
 
19. 5. – 22. 5. 2011 Výstava „kaktusů a sukulentů“  
Výstava představila kaktusy a další sukulentní rostliny členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů 
kaktusů a sukulentů Kladno. V letošním roce se pořádal již 3. ročník této výstavy. 
Součástí výstavy byla také malá expozice dětí z kaktusářského kroužku ZŠ Buštěhrad.  

 
 

 
 
 
26. 5. – 29. 5. 2011 Výstava irisů – kosatců, „Květy pro Lidice“  
Výstavu organizoval Český zahrádkářský svaz  územní sdružení Kladno pod patronátem primátora města 
Kladna v úzké součinnosti s Památníkem Lidice. V letošním roce se pořádal již 5. ročník této výstavy. 
Novodobá spolupráce Památníku Lidice a Českého zahrádkářského svazu vznikla v době, kdy probíhala 
obnova Růžového sadu v Lidicích a na jehož obnově se podíleli i členové ČZS. 
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15. 6. – 30. 9. 2011 Výstava II. ročníku regionální výstavy „Projekty ve školních družinách"  
Tato výstava navázala na regionální výstavu „Nově ve školních družinách“, která se konala v PL v r. 2009. 
Díky příznivému ohlasu vznikla v letošním roce navazující výstava, která přiblížila vzdělávací programy 
školních družin v kladenském regionu i s ukázkami konkrétních projektů a jejich výsledků a byla doplněna 
výtvarnými pracemi dětí z družin. 
 
 

       
 
 
25. – 26. 6. 2011 Soutěžní výstava růží na státním zámku Veltrusy  
Výstava byla spojena se soutěží růží posuzovaných odbornou porotou a s hlasováním návštěvníků o 
nejkrásnější „Růži roku 2011“. V obou hodnoceních získal Památník Lidice 1. místo s růží BARCAROLLA.  
Památník Lidice se zde prezentoval nejen krásnými růžemi, ale také informačními výstavními panely 
Růžového sadu  PL. 
 

 
 
 
14. - 17. 7. 2011 Veletrh – „Květy 2011“, Výstaviště Lysá nad Labem 
Památník Lidice se zúčastnil se svými růžemi 15. celostátní výstavy „Květy 2011“, na které získal čestné 
uznání Českého zahrádkářského svazu za expozici růží.  
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15. 9. – 18. 9. 2011 Výstava „Květy podzimu“ v Českém zahrádkářském svazu Kladno 
Památník Lidice se zúčastnil se svými růžemi výstavy „Květy podzimu“ ve výstavních prostorách Českého 
zahrádkářského svazu v Kladně, která byla spojená se soutěží o nejkrásnější růži Kladenska. 
. 
 
3. 10. - 31. 12. 2011 Výstava putovní "Vítězný boj - čs. zahraniční odboj ve druhé světové válce“ 
Výstava Svazu letců České republiky pod názvem "Vítězný boj - čs. zahraniční odboj ve druhé světové 
válce“ obsahuje ucelený, stručný průběh historických událostí na dobových fotografiích, s charakteristikou 
všech zásadních událostí. Má dvě složky popisující jak pozemní, tak leteckou součást čs. národního odboje 
ve druhé světové válce na všech bojištích, kde se ve spojenecké alianci zúčastnili bojů příslušníci čs. 
zahraničních jednotek. V závěrečném období války - od počátku r. 1945 - je charakterizována situace ve 
Střední Evropě a průběh osvobozování území Protektorátu, s přímou účastí čs. zahraničních jednotek, až po 
vítězný návrat čs. letců z Velké Británie dne 13. srpna 1945 do osvobozené Prahy. 

 
 
 
Putovní výstavy Památníku Lidice zapůjčené v tuzemsku: 
 
 
Výstavy putovní „HEYDRICHIÁDA“ a „ČESKÝ MALÍN“ 
Termín zápůjčky: 10. 1. 2011 
Výstava se konala: Akce SILVER A, Pardubice. 
 
Výstava putovní „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ 
Termín zápůjčky: 21. 2. - 30. 6. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Památník Hrabyně - školy Slezského kraje. 
 
Výstava putovní „HEYDRICHIÁDA“ 
Termín zápůjčky: 21.3. - 26. 4. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: IC Lety u Písku 
  
Výstava putovní „ČESKÝ MALÍN“ 
Termín zápůjčky: 15. 4. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: SČVP v Litoměřicích  
 
Výstavy putovní „Tragédie v Ležákách“ a "ČESKÝ MALÍN" 
Termín zápůjčky: 19. 4. - 12. 6. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Muzeum obuvi a kamene ve Skutči 
 
Výstava putovní „HEYDRICHIÁDA“ 
Termín zápůjčky: 27. 4. - 3. 6. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: ZŠ UNESCO Uherské Hradiště 
 
Výstava putovní „LETY - život za plotem“ 
Termín zápůjčky: 30. 3. - 29. 8. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Muzeum Romské kultury v Brně 
 
Výstava putovní „TRAGÉDIE V TELAVÄGU“ 
Termín zápůjčky: 26. 4. - 26. 6. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: IC Lety u Písku 
 
Výstava putovní „ZAPOMENUTÉ JAVOŘÍČKO“ 
Termín zápůjčky: 6. 4. - 31. 5. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Památník Hrabyně a školy Slezského kraje 
 
Výstava putovní „ZAPOMENUTÉ JAVOŘÍČKO“ 
Termín zápůjčky: 5. 5. - 7. 5. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Přelouč u Pardubic 
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Výstava putovní „LIDIČTÍ MUŽI V BOJI ZA SVOBODU“ 
Termín zápůjčky: 31. 5. - 2. 9. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Důl MAYRAU, Kladno 
 
Výstava putovní „OHLASY LIDICKÉ TRAGÉDIE VE SVĚTĚ“ 
Termín zápůjčky: 18. 6. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Muzeum v Rokycanech - Akce "BAHNA" 
 
Výstava putovní „DUM SPIRO SPERO“ 
Termín zápůjčky: 16. 6. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Městské muzeum ve Skutči 
 
Výstava putovní „DUM SPIRO SPERO“ 
Termín zápůjčky: 17. 6. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Vrbatův Kostelec 
 
Výstava putovní „Tragédie Lidic“ 
Termín zápůjčky: 3. 8. - 30. 8. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: KINO - Vonočasová, o.p.s., Praha 
 
Výstava putovní „ČESKÝ MALÍN“ 
Termín zápůjčky: 9. 7. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Pietní vzpomínka v Novém Malíně 
 
 
Výstava putovní „ČESKÝ MALÍN“ 
Termín zápůjčky: 16. 7. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Pietní vzpomínka v Žatci 
 
Výstava putovní „LETY - život za plotem“ 
Termín zápůjčky: 1. 9. - 7. 12. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: ZŠ Klášterec nad Ohří 
 
Výstava putovní „DUM SPIRO SPERO“ 
Termín zápůjčky: 1.11. - 31. 12. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Ministerstvo obrany ČR v Praze 
 
Výstavy putovní „Návraty lidických dětí a ČESKÝ MALÍN“ 
Termín zápůjčky: 28. 10. 2011 
Výstavu si zapůjčilo: Opočno – Touchovice na Lounsku 
 
Výstavy putovní „Tragedie Lidic" a „Ohlasy lidické tragedie ve světě" 
Termín zápůjčky: 16. 11. 2011 - 30. 3. 2012 
Výstavu si zapůjčilo: Gymnázium Vítkov 
 
 
 
Putovní výstavy Památníku Lidice zapůjčené do zahraničí: 
 
 
Výstava putovní „HEYDRICHIÁDA“ 
Termín zápůjčky: 9. 9. 2011 - 20. 4. 2012 
Výstavu si zapůjčilo: Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici 
 
Výstava putovní „Návraty lidických dětí“ 
Termín zápůjčky: 18. 11. 2011 - 20. 4. 2012 
Výstavu si zapůjčilo: Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici 
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Sbírka muzea Památníku Lidice – podsbírka „Historická“ a podsbírka „Fotografická“. 

K 31. 12. 2011 měla  podsbírka „Historická“ 616 sbírkových předmětů a podsbírka 
„Fotografická“ 3334 sbírkových předmětů. V roce 2011 byly zapsány do CES MK ČR do  podsbírky 
„Historická“ 17 nových sbírkových předmětů a do podsbírky „Fotografická“ 19 nových sbírkových předmětů.  
 
 
Výstavy MDVV v ČR i zahraničí 
 
Hong Kong, Harbour City  
Termín: 6. – 16. 1. 2011 
Ve dnech 6. – 16. 1. 2011 se konala v obchodním centru Harbour City v Hong Kongu výstava kreseb 
nejmladšího medailisty oceněného ve 38. ročníku MDVV Lidice - Kennyho Kin Gi Laua, která byla 
doprovázená křtem jeho knihy s obrázky zvířat, včetně vítězného obrázku z Lidic. Organizátor výstavy a 
rodiče malého Kennyho požádali Památník Lidice o doplnění výstavy originálem obrázku Kennyho tygra a 
dalšími vítěznými pracemi z posledních let MDVV, stejně jako i informacemi o historii Lidic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovensko, Skalica 
Termín: 7. 12. 2010 – 27. 1. 2011 – MDVV Lidice 1999 – 2009 
Výstava byla zpřístupněna denně až do 27. 1. 2011 v Zábavně obchodním centru MAX ve Skalici. 
Návštěvníci tak mohli obdivovat obrázky dětí až ze 70 zemí světa, mnohé oceněné medailí Lidická růže.Tuto 
výjimečnou výstavu pro obyvatele slovenského města Skalica uspořádaly Lidická galerie, město Skalica, 
ZOC MAX Skalica a ZUŠ Skalica.  
 
Most, Galerie ZUŠ, Moskevská 
Termín: 15. 1. – 4. 3. 2011 - výběr 38. MDVV Lidice 2010 
Jako každoročně, i v roce 2011 se aktuální ročník výstavy - 38. ročník MDVV Lidice 2010 s tématem 
Biodiverzita přesunul do Galerie ZUŠ Most v Moskevské ulici, kde byl vystaven od 15. 1. do 4. 3. 2011. Z 
důvodu omezených prostor ZUŠ Most byla vedle souboru plošných prací vystavena pouze část prostorových 
exponátů.  
 
Luká, společensko vzdělávací centrum 
Termín: 21. 3. – 30. 6. 2011 – MDVV Lidice 1999 – 2009 
 
Liberec, Centrum Babylon 
Termín: 15. 7. – 31. 8. 2011 – MDVV Lidice 1999 – 2009 
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Prezentace Památníku Lidice, NKP Ležáky a KP Lety na veletrzích cestovního ruchu: 
 
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Brně „GO a REGIOTOUR“  
Ve dnech od 13. do 16. ledna 2011 probíhal v Brně Mezinárodní veletrh „CR GO a REGIONTOUR“, kterého 
se zúčastnili zástupci PL Ing. Ančo Marinov a Jana Plachá. Památník Lidice se prezentoval v samostatném 
reprezentačním a informačním stánku „Památník Lidice NKP Ležáky KP Lety“ ve spolupráci s Asociací 
cestovních kanceláří ČR. Propagační materiály byly na veletrhu zároveň umístěny a nabízeny na stáncích 
Kladno, Chrudimsko a Písecko. 
Zástupci zhodnotili přínos veletrhu kladně a doporučují pokračovat i v příštích letech v této prezentaci 
Památníku Lidice na veletrzích cestovního ruchu. 
 
 

   Brno                  Praha 
 
 
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Praze „HOLIDAY WORLD“ od 10. – 13. 2. 2011. 
Ve dnech 10. – 13. 2. 2011 probíhal v Praze Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2011, 
kterého se zúčastnil zástupce Památníku Lidice Ing. Ančo Marinov. V reprezentačním stánku "Pod křídly 
ACK ČR“ probíhala prezentace Památníku Lidice, NKP Ležáky a KP Lety.  Propagační materiály byly na 
veletrhu zároveň umístěny a nabízeny na stáncích Kladenska 
a Czech Tourismu. 
Po dobu konání veletrhu byly návštěvníkům podávány podrobné informace o činnosti a nových projektech 
příspěvkové organizace MK ČR.  
 
 
Veletrh cestovního ruchu v Lysé nad Labem „REGIONY ČR“ od 11. – 13. 2. 2011. 
Ve dnech 11. – 13. února 2010 se zástupce Památníku Lidice Jana Plachá zúčastnila společné výstavy 
měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů „REGIONY ČR“ v Lysé nad Labem. 
Prezentace Památníku Lidice probíhala ve vlastním výstavním stánku, kde byl představován nejen Památník 
Lidice, ale také NKP Ležáky a KP Lety. 
Kladné ohlasy a zvýšená návštěvnost u stánku Památníku byly předzvěstí smysluplnosti a následného 
pozitivního efektu účasti na tomto veletrhu cestovního ruchu. 
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Veletrh cestovního ruchu v Ostravě „Dovolená a Regiony“ od 11. – 13. 3. 2011. 
Ve dnech 11. – 13. března 2011 se zúčastnili zástupci Památníku Lidice veletrhu cestovního ruchu Dovolená 
a Regiony 2011 v Ostravě.   
Památník Lidice díky vstřícnému postoji vedení Výstaviště Černá louka měl možnost zdarma prezentovat jím 
spravovaná pietní místa - památníky ve vlastním prezentačním stánku v bezprostřední blízkosti hlavního 
prezentačního pódia.  
Přínos veletrhu byl jistě již v samotné účasti na něm. Protože se PL letos zúčastnil poprvé, upoutal na sebe 
pozornost už tím, že do tak vzdáleného regionu vůbec dorazil a měl návštěvníkům skutečně co nabídnout.  
 
 

 
 
 
 
 
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 94 děl autorů z České a Slovenské republiky, 
SRN, Francie, Maďarska, Polska, Nizozemí, Řecka, Velké Británie aj., ostatní díla jsou uložena v depozitáři. 

Sbírka Památníku Lidice – podsbírka výtvarného umění – Lidická sbírka (LS) 

K 31. 12. 2011 měla Lidická sbírka 433 výtvarných děl od 331 autorů z 34 zemí světa. V roce 2011 byly 
přijaty do Lidické sbírky nové sbírkové předměty. V listopadu 2011 byla data odeslána přes program CESik 
do CESu a data tak byla zaktualizována. S prezentací souvisí také vypracování a podepsání dodatečných 
licenčních smluv na jednotlivá díla, k čemuž během roku 2011 postupně docházelo. 

Nové přírůstky do sbírky   

                 

                      Jasan Zoubek                                   Sid Kirkham                            Mikuláš Rachlík         
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V listopadu 2011 byla přijata nová kurátorka Lidické sbírky a krátkodobých výstav Mgr. Lubomíra Hédlová, 
která převzala práci, která se týkala Lidické sbírky a jejího zpracování, stejně jako přípravy krátkodobých 
výstav od vedoucí Lidické galerie Mgr. Ivony Kasalické.  

V roce 2011 se nepodařilo podat evropský grant Culture 2012–2014, tak jak bylo naplánováno, a to i 
z důvodu pozastavení vývozu sbírkových předmětů do zahraničí. Dohodnutou spolupráci mezi Památníkem 
Lidice a Moravskou galerií v Brně se nepodařilo rozvinout z důvodu velké zaneprázdněnosti MG Brno 
a nedostatku financí. Některé předměty vzájemné dohody o spolupráci zmíněných institucí poté převzala 
v listopadu 2011 nová kurátorka a započala s přípravou zpracování odborného katalogu Lidické sbírky, který 
od doby vzniku sbírky citelně chybí, stejně jako s doplněním filmového dokumentu o historii Lidické sbírky, 
který slouží jak k její propagaci, tak k prezentaci v nové stálé expozici. Za tímto účelem byl například natočen 
v Berlíně rozhovor s p. René Blockem, který se významným podílem zasloužil o fundus Lidické sbírky. Byly 
také podniknuty kroky k vytvoření nového poradního sboru s mezinárodním složením, který by měl přispět 
k mezinárodní propagaci LS. Dalším krokem ke zviditelnění sbírky a její propagaci bylo vytvoření krátkého 
dokumentu o obrazu „Strýček Rudi“ Českou televizí. Tento dokument bude odvysílán v lednu 2012 a bude 
také uložen v archivu PL a alternativně promítán v expozici LS. 

 

Expozice 

Stálá expozice umístěná v přízemí byla po rekonstrukcích a úpravách (UV fólie na oknech, interiérové 
žaluzie, rozšířený kamerový systém, opatření obrazu G. Richtera EZS systémem ochrany) slavnostně 
otevřena 16. 2. 2011.  Nová expozice byla vytvořena ve spolupráci s PhDr. Hanou Prixovou Dvorskou z MK 
ČR a zohledňuje nové informace o sbírce získané v posledních letech. Expozice byla opatřena novými 
doprovodnými texty a popiskami, vystavené exponáty byly obměněny a opatřeny vhodnou adjustací (nové 
rámy, sokly, plexi ochrana). Vernisáže se zúčastnila řada významných hostů, za MK ČR byla přítomna 
náměstkyně PhDr. Anna Matoušková, za město Kladno primátor Dan Jiránek nebo senátor za město Kladno 
Jiří Dientsbier ml. Mezi návštěvníky nechyběli ani výtvarníci, z nichž někteří darovali svá díla do LS – např. 
Kurt Gebauer nebo Stanislav Kolíbal.  

Od 16. 2. do 30. 4. 2011 byl k vidění v expozici Lidické sbírky obraz Františka Kupky Dívka s patentkou, 
který byl od doby svého vzniku vystaven po dlouhé době a který následně přivedl do Lidic mnoho zvědavých 
návštěvníků. 

 

         

 

Rekonstrukce výstavních prostor a vstupní haly Lidické galerie – 2011–2012 

Po žádosti o investiční akci – Rekonstrukce stálé expozice LS a vstupní haly Lidické galerie byla MK ČR 
akce schválena a poskytnuty finance. Hlavním důvodem rekonstrukce je vyřešení klimatizace v prostorách 
stálé expozice LS, která citelně chybí od začátku provozu LG, a zároveň i rekonstrukce haly, která postrádá 
šatnu a kvalitní prostor pro přijímání návštěvníků. Samotná expozice byla upravena dle návrhů 
PhDr. Prixové-Dvorské a dopracována novou kurátorkou sbírky Mgr. Lubomírou Hédlovou tak, aby více 
přibližovala údobí vzniku sbírky a také poskytovala více informací o jednotlivých exponátech. Stálá expozice 
byla uzavřena 15. 9. 2011, otevření nové expozice je naplánováno na 29. 3. 2012. 
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Depozitář 

V prostorách depozitáře jsou uloženy momentálně nevystavené sbírkové předměty, prostředí depozitáře 
splňuje teplotní i vlhkostní předpisy. Při inventuře při předávání sbírky nové kurátorce byly vybrané práce, 
které jsou citlivé na světlo, svěšeny z depozitárních rámů a uloženy do pH-papírů a složek a uskladněny ve 
speciálních skříních. 

 

Zápůjčky sbírkových předmětů             

Od ledna do května 2011 byl zapůjčen sbírkový předmět obraz G. Richtera Onkel Rudi na výstavu Images of 
Era do Hamburku, od konce května do srpna 2011  byl stejný obraz součástí výstavy Já, bezesporu, která se 
konala v Rudolfinu v Praze.  

Sjednaná výpůjčka obrazu na výstavu Gerhard Richter: Panorama, která se měla konat od října 2011 do 
února 2012 v Tate Modern v Londýně nebyla uskutečněna vzhledem k opatřením vývozu sbírkových 
předmětů do zahraničí.   

 

Krátkodobé výstavy v Lidické galerii 
 
Výstava Miloslav Troup – Příběhy 
Termín: 16. 2. – 8. 5. 2011 
Výstava představila malíře, grafika a ilustrátora Miloslava Troupa (*30. 6. 1917 Hořovice u Berouna – 
†22. 2. 1993 Praha) patřícího k umělcům, kteří ve svém díle výrazně propojili českou a francouzskou 
zkušenost a přiblížila jeho obrazovou tvorbu plnou příběhů prodavačů, komediantů, pouličních zpěváků, 
které Troup převedl na plátna. Další část výstavy tvořily Troupovy ilustrace knih pro děti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

VERNISÁŽ 39. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011 

Termín: 1. 6. 2011 – 31. 10. 2011 

Ve středu 1. června 2011 byla v Lidické galerii Památníku Lidice za účasti velvyslanců a politických i 
kulturních osobností České republiky otevřena již 39. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA 
LIDICE 2011. 

Vernisáže se zúčastnili 1. místopředseda Senátu P ČR Přemysl Sobotka, 1. náměstek MK ČR František 
Mikeš, náměstkyně ministra MŠMT ČR Eva Bartoňová, ředitel odboru veřejné diplomacie Jan Bondy, 
senátor Jiří Dientsbier, RNDr. Jiří Žalman a Mgr. Hana Prixová Dvorská z Ministerstva kultury ČR, 
předsedkyně České komise pro UNESCO Prof. RNDr. Helena Illnerová,DrSc. Z představitelů diplomatického 
sboru zúčastněných zemí byli přítomni zástupci velvyslanectví Afghánistánu, Běloruska, Bosny a 
Hercegoviny, Číny, Íránu, Kuby, Lotyšska, Maďarska, Německa, Rumunska, Ruska, Řecka, Srbska, Sýrie, 
Ukrajiny a Venezuely. 

Při slavnostním zahájení byly předány z rukou 1. místopředsedy Senátu ČR Přemysla Sobotky, 1. náměstka 
MK ČR Františka Mikeše, náměstkyně MŠMT Evy Bartoňové a předsedy odboru MZV ČR Jana Bondyho 
medaile Lidická růže nejlepším 42 dětským výtvarníkům z České republiky. Křišťálovou paletu převzali 
majitelé a pedagogové školy Henry a Iris Lau a také 12 dětí z této školy z rukou předsedkyně České komise 
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pro UNESCO Heleny Illnerové, velvyslance Čínské lidové republiky J. E. Yu Qingtaie, senátora Jiřího 
Dientsbiera ml. a předsedy poroty MDVV Lidice 2011 Josefa Zedníka. 

Při vernisáži vystoupily děti z Arménské školy v Praze, které zatančily a zazpívaly arménské skladby, na 
pódiu zahrály fanfáry děti ze ZUŠ Lounských Praha 4. Doprovodný program nabídl dětem žonglérské a 
divadelní představení Vojty Vrtka, malování perníčků a projížďky v kočáře s koňmi.Přes nepřízeň počasí se 
vernisáž vydařila a více než 500 hostů si po oficiálním předání ocenění prohlédlo nejlepší oceněné práce z 
celého světa v Lidické galerii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Zdeněk Manina – Personalista 

Termín: 24. 11. 2011 – 5. 2. 2012 
Výstava přiblížila tvorbu kladenského sochaře a malíře Zdeňka Maniny. Hlavním tématem výstavy byl člověk 
zachycený v pohybu, přičemž jednotlivé postavy byly spojeny do sérií. Nedílnou součástí výstavy byly 
i obrazy, které nesly stejné rysy jako jeho sochařská díla – jednotlivé postavy nebo jejich skupiny jsou 
v pohybu, propletené, nesoucí jedna druhou, a přesto jsou samy, jako by se vznášely ve vzduchoprázdnu. 
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Ediční, vzdělávací a propagační činnost Památníku Lidice v roce 2011 

V roce 2011 se uskutečnilo v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků šest seminářů: „Nebyly 
jen Lidice“ (2x), „Tábory – nástroje persekuce“ (2x), „Českoslovenští legionáři v boji za svobodu 
Československa“ (2x). V rámci jednotlivých seminářů navštívili učitelé: NKP Ležáky, Památník Vojna, KP 
Lety u Písku, Památník KT Flossenbürg v Německu, Muzeum SNP v Banské Bystrici, NKP Kaliště a 
Památník Německá na Slovensku, KP Ploština, Armádní muzeum na Žižkově, bývalé popraviště v 
Pardubicích a budovu pardubického Zámečku. Celkem se akreditovaných seminářů zúčastnilo 97 pedagogů. 
Semináře byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu 
Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011.  

 

     

 

Akreditace vzdělávací instituce MŠMT byla Památníku Lidice prodloužena do 30. října 2017. 

Do 6. ročníku mezinárodní vědomostní soutěže “Lidice pro 21. století” se zaregistrovalo celkem 2172 
soutěžících ze šesti zemí světa, aktivně se zapojilo 77 českých a slovenských škol. Čtyři nejúspěšnější 
soutěžící se zúčastnili týdenního poznávacího pobytu v Čechách. Nad soutěží převzal záštitu ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy, ministr obrany a ministr kultury. 6. ročník soutěže byl podpořen 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011.  

            

 

16. února  2011 proběhla v Řeznu v Koordinačním centru Tandem pracovní schůzka zástupců Památníku 
Flossenbürg,  Památníku Terezín a Památníku Lidice (MgA. N. Rezková Přibylová). Cílem schůzky bylo 
připravit společný projekt – seminář v Památníku Flossenbürg pro české a německé učitele. 

Ve dnech 18.-20. února 2011 se MgA. N. Rezková Přibylová zúčastnila semináře „Co dělat proti 
pravicovému extremismu?“, který pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem 
v německém Sebnitz. Cílem semináře bylo zprostředkovat pracovníkům s mládeží (českým a německým 
pedagogům a vychovatelům) informační zdroje a materiály k danému tématu, poskytnout přehled organizací, 
které se tématu věnují (u nás a v Německu) a ukázat příklady práce s mládeží v praxi. 

Ve dnech 28. - 30. března 2011 proběhl v Lipsku v rámci EU projektu Grundtvig – Challenging History 
seminář pořádaný německým partnerem projektu Zeitgeschichtliches Forum Leipzig. Za Památník Lidice 
byly na semináři přítomny Mgr. I. Kasalická a MgA. N. Rezková Přibylová. 
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V dubnu proběhlo ve spolupráci se studenty Katedry fotografie FAMU vyhodnocení fotografické soutěže pro 
mládež vyhlašované NKP Ležáky. Odměny třem nejlepším byly předány 28. června v Základní škole Na Líše 
v Praze 4, jejíž žáci získali v soutěži první tři místa. Výstava fotografií zaslaných do soutěže byla otevřena v 
Minigalerii NKP Ležáky 17. června. 

15. dubna 2011 proběhla v Litoměřicích přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla o nejnovějších poznatcích 
tragédie Českého Malína a potrestání nacistických válečných zločinců. Přednáška byla organizována v 
rámci memoranda o spolupráci Památníku Lidice s SVPČ. 

19. dubna 2011 za účasti MgA. N. Rezkové Přibylové proběhlo v Brně jednání komise pro muzejní 
pedagogiku AMG.  

2. května byly vyhlášeny a oceněny nejlepší příspěvky projektu Oběti a hrdinové. Akce byla spojena s 
vernisáží výstavy DUM SPIRO SPERO o 601. skupině speciálních sil, prezentací letošních příspěvků do 
projektu a besedou s generálem Ondrejem Páleníkem a dalšími veterány z Afganistanu. 

 

      

 

3. srpna bylo v Růžovém sadu v Lidicích podepsáno Memorandum o spolupráci Památníku Lidice s 
Velvyslanectvím státu Izrael a Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou. Tím byla zahájena soutěž 
CEMACH (výhonek), jejímž odborným garantem se stal Památník Lidice. Cílem soutěže je seznámit 
studenty středních škol se současným Izraelem jako moderním, úspěšným a demokratickým státem 
atraktivním pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Návazně ve dnech 11., 15. a 16. 
listopadu proběhla v prostorách Památníku Lidice celodenní školení pro studenty, kteří měli zájem se do této 
soutěže zapojit.  

 

                  

 

Ve dnech 5. - 6. září 2011 se MgA. N. Rezková Přibylová zúčastnila semináře komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku při AMG.  

V pátek 4. listopadu 2011 se v Památníku Terezín uskutečnilo mezinárodní setkání pracovníků památných 
míst. Přítomni byli zástupci vzdělávacího oddělení Památníku Terezín, Památníku Lidice (MgA. N. Rezková 
Přibylová), pracovníci Dokumentace Obersalzberg (expozice Institutu soudobé historie Mnichov – Berlín, 
která se zabývá všemi významnými tématy nacismu), Jugendgästehaus Dachau (středisko mládeže 
pořádající vzdělávací programy v návaznosti na Památník Dachau), zástupce České rady děti a mládeže a 
několika českých občanských sdružení, která se zaměřují na práci s mládeží. Předmětem jednání bylo 
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hledání nových možností v oblasti mezinárodní spolupráce a práce s mládeží na památných místech, 
příklady z praxe jednotlivých památných míst u nás a v Německu a provázání aktivit památných míst a 
občanských sdružení. 

Ve dnech 24. – 27. listopadu 2011 proběhl mezinárodní akreditovaný seminář dalšího vzdělávání pro české 
a německé učitele pod názvem „Památná místa a vzdělávání mládeže“, který vznikl ve spolupráci 
Koordinačního centra česko-německé výměny mládeže Tandem, Památníku Terezín, Památníku 
Flossenbürg a Památníku Lidice. Obsahem semináře byla návštěva Památníku Flossenbürg s prezentací 
jeho vzdělávací činnosti, referáty o práci Památníku Terezín a Památníku Lidice a workshopy pro české a 
německé učitele dějepisu. 

30. listopadu 2011 se na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích konalo vyhodnocení mezinárodního 
česko-slovenského projektu Poznejme se vzájemně, jehož odborným garantem za českou stranu byl 
Památník Lidice. Projekt vznikl na základě spolupráce Muzea SNP v Banské Bystrici, Slovensko-České 
spoločnosti v Praze, Památníku Lidice, Gymnázia J.V. Jirsíka v  Českých Budějovicích a Gymnázia J. G. 
Tajovského v Banské Bystrici.  Jde o vzdělávací projekt určený pro studenty 3. – 4. ročníků gymnázia, jehož 
cílem je poukázat na paralely v dějinách obou zemí v průběhu druhé světové války a seznámení se s 
kulturní historií sousedního státu. Letos v rámci projektu navštívili studenti českobudějovického gymnázia ve 
dnech 10. – 14. října 2011 Slovensko, kde absolvovali prohlídky památných míst spojených s nacistickými 
represemi, dva workshopy na téma SNP a druhou světovou válku. 

 

                              

 

Dne 8. prosince 2011 se MgA. N. Rezková Přibylová a M. Borová zúčastnily dopolední části didaktického 
semináře Brána školního dějepisu otevřená - Možnosti výuky mimo školu, který pořádala Katedra historie 
Filozofické fakulty Univerzity JEP v Ústí nad Labem. N. Rezková Přibylová zde vystoupila s příspěvkem na 
téma: Význam památných míst ve výuce dějepisu. 

V roce 2011 se podařilo připravit a vydat edukační materiál k nové expozici Lidické sbírky v Lidické galerii. 
Prostřednictvím toho „edukačního průvodce“ připraveného pro čtyři věkové kategorie budou mít nejmladší 
návštěvníci možnost seznámit se blíže s díly vystavenými v expozici.  

Především školám a kulturním institucím je určena nová putovní výstava Porrajmos (velké zničení), 
přibližující osud Romů během druhé světové války, který je zasazen do kontextu politického a ekonomického 
vývoje třicátých let 20. století ve střední Evropě, především v Německu. Od vykreslení obecné situace se 
pozornost přenáší přímo na osudy etnické menšiny v době jejího postupného omezování a vyčleňování 
mimo společnost. Výstava byla finančně podpořena Ministerstvem kultury z programu na podporu integrace 
příslušníků romské menšiny v roce 2011. 
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Přehled vzdělávacích programů PL v roce 2011 

název programu místo konání 
počet 
programů

počet 
účastníků 

Příběh obce Lidice (II. st. ZŠ a SŠ) Památník Lidice 94 1916 
Co mi sochy vyprávěly  (I. st. ZŠ) Památník Lidice 3 71 
Čtvero ročních období (MŠ)  Památník Lidice 1 23 
Víkendové výtvarné dílny pro děti Památník Lidice 8 101 
Historie v literatuře  (II. st. ZŠ) Městská knihovna Kladno 3 65 
Ležáky - místo mé stanice II. st. ZŠ NKP Ležáky 5 115 
Silver A (SŠ) NKP Ležáky 2 40 
Kde bydlí sluníčko  (MŠ) NKP Ležáky 1 20 
doprovodné programy (ZŠ a SŠ) Památník Lidice, Luhačovice 3 154 
divadelní představení pro (MŠ) Památník Lidice 1 72 

celkem   121 2577 

 

Katalog „Ležáky v paměti generací“, nakladatelství VEGA-L, Nymburk 

Kniha „Hlasy z hořících domů“, nakladatelství XYZ 

Dokumentární film „Nehodni žití. Cikánský tábor Lety 1942–1943“ 

Kniha „Lidické podvečery s hvězdami II“ 

 

Přehled doprovodných kulturně-vzdělávacích akcí Lidice v roce 2011 

 
4. 1. 2011 
Josef Vejvoda TRIO – jazzový koncert 
Účinkovali: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek–piano, Ondřej Štajnochr-kontrabas 
 
13. 1. 2011 
Křeslo pro Martinu Kociánovou 
večerem provázela a na flétnu hrála Žofie Vokálková, harfa – Zbyňka Šolcová 
 
20. 1. 2011 
Křeslo pro Martina Hilského 
hosta uvedl Jan Mikeš, klavír Marcel Javorček 
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24. 1. 2011 
George Gershwin a slavné světové muzikály 
účinkovali: Pražští koncertní umělci (agentura Lydie) 
 
31. 1. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Zdeňka Mahlera 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila 
 
4. 2. 2011 
Křeslo pro Petra Kostku 
večerem provázel a na kvinton hrál Jan Šrámek 
 
 
15. 2. 2011 
Slavné operní maličkosti 
účinkovali: Musica Festiva di Praga ve složení - Olga Krumpholzová – soprán, Gabriela Plachá – hoboj, 
anglický roh, Šárka Trávníčková – housle, Pavel Kloub – kytara 
 
3. 3. 2011  
Křeslo pro Ninu Divíškovou a Jana Kačera 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček 
 
7. 3. 2011 
Poetická zastavení 
účinkovali: Musica Dolce Vita ve složení - Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, 
Zbyňka Šolcová – harfa, autorka básní 
 
 
22. 3. 2011  
Křeslo pro Hanu Maciuchovou 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček 
 
23. 3. 2011 
Křeslo pro Marka Ebena 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček 
 
31. 3. 2011 
Exulant z říše slůvek lásky, pořad milostné poezie, 1. premiéra 
Účinkovali Máša Málková, Tomáš Písařík, autor textů Jan Mikeš, scénář a režie Tomáš Vondrovic 
 
 

       
 
 
Dne 8. června 2011 se u muzea Památníku Lidice, pod zlověstně zamračenou oblohou, uskutečnil koncert 
smíšeného pěveckého sboru Bremer RathsChor a Pražského studentského orchestru. Na 100 účinkujících 
se čtyřmi sólisty a pod taktovkou Wolfganga Helbicha předneslo posluchačům Requiem W. A. Mozarta, 
doplněné o skladby Ave Verum a Fantasie f-moll. Diváci byli svědky nevšedního hudebního zážitku 
v provedení špičkových umělců z Brém a z Prahy, jaký nemá v Lidicích v posledním desetiletí obdobu. 
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Účinkující svým vystoupením vzdali hold všem obětem i přeživším druhé světové války, symbolicky 
v předvečer 69. výročí lidické tragédie. 
 
 

       
 
 
Slavnostní promítání celovečerního hraného filmu LIDICE proběhlo 9. června v zahradě Lidické galerii za 
přítomnosti režiséra Petra Nikolaeva a autora předlohy filmu Zdeňka Mahlera. Akce se zúčastnily osobnosti 
veřejného a politického života. Přítomna byla i většina přeživších lidických žen a dětí. S projevem před 
projekcí filmu vystoupil ministr obrany Alexandr Vondra. 
 
 

       
 
 
Koncert Václava Hudečka a komorního orchestru Barocco sempre giovani se uskutečnil 10. června 
u muzea, v den 69. výročí lidické tragédie. Součástí koncertu byl křest knihy Hlasy z hořících domů, 
pojednávající o osudech jednotlivců ze sedmi českých vypálených obcí ČR za druhé světové války. Autory 
knihy jsou přední spisovatelé Klubu autorů literatury faktu. 
 
 

         
 
 
4. 10. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Roberta Tamchynu 
večerem provázel dr. Zdeněk Mahler, klavír Martin Fila a Marcel Javorček, flétna Lenka Filová a Žofie 
Vokálková, kvinton Jan Šrámek 
V rámci pořadu byla pokřtěna kniha Lidické podvečery s hvězdami II 
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10. 10. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Jaroslava Svěceného 
večerem provázela a na flétnu hrála Žofie Vokálková 
 
18. 10. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Jiřího Menzela 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček    
 
24. 10. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Jana Krause 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček    
 
7. 11. 2011 od 18°° hod. 
Laudate - Mistři českého baroka a klasicizmu  
účinkovali: Lyra da camera, Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán,  Josef Sadílek – trubka, 
Bledar Zajmi – violoncello 
 
16. 11. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Veroniku Žilkovou 
večerem provázela Žofie Vokálková, na flétnu hrály Ž. Vokálková, V. Žilková  
 
22. 11. 2011 od 18°° hod. 
„Můj svět – klarinet“ – recitál předního českého klarinetisty, profesora konzervatoře ve švýcarském Luganu, 
účinkovali: Milan Řeřicha – klarinet, Martin Fila – klavírní doprovod 
 
28. 11. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Zdeňka Svěráka 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila 
 
7. 12. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Jiřinu Fikejzovou 
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček 
 
15. 12. 2011 od 18°° hod. 
Vánoční koncert  
účinkovaly: Martina Kociánová – zpěv, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa  
 
 
 
Průvodci muzea a galerie absolvovali ve dnech 4. 3. – 6. 3. 2011 tematický zájezd do Rakouska – KT 
Mauthausen a Německa – dokumentačního střediska v Obersalzbergu. 
 
Průvodkyně si prohlédly areál Památníku KT Mauthausen včetně lomu, ve kterém vězni pracovali. 
V Salzburku navštívily zámek Mirabell, Rezidenční palác, Dóm, muzeum W. A. Mozarta. Dále si prohlédly 
galerii moderního umění Monchsberg a Salzburské muzeum. Na závěr navštívily Berchtesgaden se stálou 
expozicí Institutu soudobé historie o dějinách Obersalzbergu a nacionálněsocialistické diktatury včetně 
přilehlého bunkru. 
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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 třetí setkání „Silver A v paměti tří generací“ se uskutečnilo 8. ledna v Pardubicích. Na pozvání 
Památníku Lidice a Ing. J. Bobošíkové se opět do Pardubic sjelo více jak stotřicet přeživších, pozůstalých a 
příbuzných účastníků pardubického a ležáckého odboje. Hlavní projev si vyslechli z úst ministra kultury Jiřího 
Bessera a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. Pozvání přijali také velvyslanci Ruska, Německa a 
Velké Británie. Součástí programu v hotelu Zlatá štika byly přednášky historiků dr. V. Kyncla a dr. J. Kotyka. 

 

       

 
Dne 25. 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 zahájili 
svěcením původních ležáckých studánek za účasti P. Jiřího Heblta.  
Doprovodný program pro tento den byl připraven dětmi z mateřské a základní školy v Miřeticích a ZŠ 
Včelákov. 
 

 

 

 
16. 6. 2011 proběhlo v KK Skuteč za účasti 1. náměstka ministra kultury, personálního ředitele ministerstva 
obrany, náčelníka vojenského zpravodajství, starostů města Skuteč a obce Miřetice, pamětníků a porotců 
slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež “Lidice pro 21. století”. Vybrané 

 - 34 -



 

oceněné literární práce zde přednesli M. Vančurová a J. Plesl. Přítomní finalisté a žáci nejaktivnější školy v 
rámci této akce navštívili v odpoledních hodinách NKP Ležáky. 

 

         

 

17. června se po trase naučné stezky okolo Ležáků uskutečnil první ročník branného závodu pro mládež 
s názvem Memoriál Karla Kněze. V cíli závodu v Louce na účastníky čekal senátor Tomáš Töpfer, který 
předal vítězům ceny. Akce byla zakončena pietní vzpomínkou u pomníku K. Kněze. 

 

        

 

Dne 19. 6. 2011 se uskutečnila v Ležákách pietní vzpomínka k 69. výročí vyhlazení osady Ležáky. Hlavní 
projev přednesl předseda Senátu P ČR Milan Štěch, s projevem dále vystoupili předsedkyně PS P ČR 
Miroslava Němcová a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Ve svém vystoupení 
zavzpomínal na druhou světovou válku generál Tomáš Sedláček za ČSOL, závěrečné slovo pronesl 
místopředseda Ú ČSBS Jaroslav Vodička. Na závěr zažehli nejvyšší představitelé Oheň (bez) naděje, 
se kterým žáci okolních škol putovali druhý den z Ležáků do Pardubiček na popraviště Zámeček. 

Součástí pietní vzpomínky bylo opět předání Pamětních odznaků Památníku Lidice, které z rukou ředitele PL 
převzalo šest oceněných osobnosti za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky. 
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20. června se uskutečnil první ročník pochodu Oheň (bez) naděje na trase Ležáky – Pardubičky. V cíli 
se účastníci pochodu zúčastnili pietní vzpomínky u památníku Zámeček, kde všem účastníkům poděkovala 
primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. 

 

       

 

 

Přehled výstav uspořádaných v NKP Ležáky v roce 2011 

Stálá expozice v muzeu pod názvem „Osada, která nemlčela“ 

Krátkodobé výstavy v Minigalerii 

Putovní výstava „Z nových dokumentů Památníku Lidice“ 25.3 – 15.6. 

Výstava příspěvků do fotografické soutěže pro mládež od 17.6. do 30.6. 

Průřezová výstava 38. ročníku MDVV Lidice od 1.7. do 31.8. 

Putovní výstava „Lidičtí muži v boji za svobodu“ od 1.9. do 31.10. 

 

             

       

Ležácké podvečery 

 
22. 3. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Radima Uzla 
Večerem provázel Jan Mikeš, klavírní doprovod Alena Strouhalová 
 
25. 3. 2011 od 18°° hod. 
Proč si nezatančíte? 
Převzaté představení pražského divadla Viola, účinkovali Jiří Lábus a Emil Viklický (klavír) 
 
 8. 4. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Ivo Šmoldase 
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Večerem provázel Jan Mikeš, klavírní doprovod Alena Strouhalová 
 
20. 5 . 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Petra Kostku 
večerem provázel a na kvinton hrál Jan Šrámek 
 
3. 6. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Karla Šípa 
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová 
 
23. 9. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Janu Šulcovou 
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová 
 
7. 10. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Jaroslava Svěceného 
Večerem provázela a na flétnu hrála Žofie Vokálková 
 
14. 10. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Báru Hrzánovou 
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová 
 
4. 11. 2011 od 18°° hod. 
Křeslo pro Václava Vydru 
Večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová 
 
10. 12. 2011 od 16°° hod. 
Adventní koncert 
Účinkovali: žesťové kvinteto „5x Zavřel“ a žáci ze ZŠ Miřetice 
 
 

Návštěvnost NKP Ležáky 2011    

  cizinci ČR ciz. studenti ČR studenti zdarma ostatní kultura celkem 

leden 0 0 0 0 0 0 0 0 
únor 0 0 0 0 0 0 0 0 
březen 0 16 0 2 154 39 108 319 
duben 3 257 50 125 84 36 60 615 
květen 10 286 12 309 94 103 60 874 
červen 7 284 0 365 2455 121 98 3330 
červenec 10 833 2 348 153 144 0 1490 
srpen 17 649 0 317 198 121 0 1302 
září 14 222 0 167 151 193 80 827 
říjen 9 181 0 164 165 69 161 749 
listopad 0 6 0 0 7 0 93 106 

prosinec 0 0 0 0 0 0 84 84 

Cel. 2011 70 2734 64 1797 3461 826 744 9696 

Cel. 2010 86 2310 99 2170 4557 624 648 10194 

rozdíl -16 +424 -35 -373 -1096 +202 +96 -498 

 

Komentář:  

Na mírném poklesu návštěvnosti má především vliv nižší účast veřejnosti na červnovém pietním aktu oproti 
předchozímu roku, kdy se piety zúčastnil prezident republiky. Běžná návštěvnost v dalších měsících sezóny 
byla naopak vyšší než v loňském roce. Tento pozitivní trend je zřejmě odrazem řady doprovodných 
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vzdělávacích a kulturních programů pořádaných v NKP Ležáky a zvýrazněnou propagační činností 
v regionu. Reálným cílem je ustálit počet návštěvníků zhruba na 15 tis. ročně, ale jistou objektivní překážkou 
jeho dosažení je špatná dopravní dostupnost Ležáků, které leží mimo hlavní dopravní trasy a nulová 
obslužnost veřejnou hromadnou dopravou. 

 

 

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“.   

       

 
Dne 13. května se uskutečnila vzpomínka na romské oběti z letského tábora na nouzovém pohřebišti v 
Letech u Písku. Účastníci piety včetně zástupců Památníku Lidice položili věnce a květinové dary k pomníku, 
který je na pohřebišti umístěn od roku 1995 zásluhou tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla. 
K přítomným hovořil potomek romských obětí a předseda VPORH pan Čeněk Růžička.  
 

Přehled výstav uspořádaných v KP Lety v roce 2011 
 
Stálá expozice na pietním území pod názvem „Lety, život za plotem“ a repliky původních ubikací 
Výstavy v Infocentru: 
Putovní výstava „Heydrichiáda“ od 21. 3. do 26.4. 
Putovní výstava „Tragédie v norském Telavågu“ od 27. 4. do 26.6. 
„Průřezová výstava 38. ročníku MDVV Lidice od 27.6 do 4.9. 
Putovní výstava „ Dobré slovo je jako chleba“ od 5. 9. do 31.10.  

 

 

Návštěvnost KP LETY 2011    

  cizinci ČR ciz. studenti ČR studenti obsluha ostatní kultura celkem 

leden 0 0 0 0 0 0 0 0 
únor 0 0 0 0 0 0 0 0 
březen 0 205 0 0 0 20 0 225 
duben 0 1097 0 0 0 0 0 1097 
květen 0 1415 0 0 0 0 0 1415 
červen 4 1301 0 35 0 0 0 1340 

 - 38 -



 

červenec 0 2398 0 0 0 0 0 2398 
srpen 0 2036 0 0 0 0 0 2036 
září 0 1124 0 0 0 0 0 1124 
říjen 0 790 0 0 0 0 0 790 
listopad 0 3 0 0 0 0 0 3 

prosinec 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cel. 2011 4 10369 0 35 0 20 0 10428 

Cel. 2010 115 10165 12 350 0 0 15 10657 

rozdíl -111 +204 -12 -315 0 +20 -15 -229 

 

Komentář:  

Vysoká návštěvnost KP Lety je pokračováním trendu z předchozího roku. Vzhledem k anonymitě sledování 
vstupů do expozice prostřednictvím elektronického čidla nelze rozlišit skladbu návštěvníků, zejména počet 
cizinců, kromě oficiálně nahlášených návštěv. Lze předpokládat, že v dalších letech může opadat zájem 
návštěvníků o toto pietní místo, pokud nedojde například k nějaké medializované události ve vztahu 
k Romům nebo k samotnému místu, spíše kontroverzního charakteru. 

 

 

. 

5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY  

  

Dne 18.4.2011 byla provedena kontrola odvodů VZP, nebylo zjištěno pochybení. 

 

Příjmy 2011 celkem    33 857 tis.Kč 

vstupné .............................................................   1 710 tis. Kč 

příspěvek Ministerstva kultury ČR .................... 22 055 tis. Kč 

ostatní příjmy .................................................... 10 092 tis. Kč 

hospodářská činnost …………………………….      202 tis. Kč 

 

 

Výdaje 2011 celkem    33 857 tis.Kč 

materiálové náklady a energie ………………….   3 738 tis. Kč 

služby ……………………………………………...   5 787 tis. Kč 

osobní náklady celkem …………………….........   5 737 tis. Kč 

ostatní náklady ……………………………........... 18 596 tis. Kč 

hospodářská činnost ……………………………..        90 tis. Kč 

 

 

Dotace z územně správních celků: 

 
Středočeský kraj  sousoší Mír (náklady roku 2011)    43 tis Kč 

film Lidice    142 tis. Kč 
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výměna tújí u hrobu lidických mužů   60 tis. Kč 
Pardubický kraj – Pieta Ležáky, Silver A      25 tis. Kč 
Statutární město Kladno – Světlo za Lidice     25 tis. Kč 

 

Grant Gruntwig (Dům zahraničních služeb) (příjem roku 2010) 287 tis Kč 

 

Příspěvek na provoz 22 055 tis. Kč  

 

Účelové dotace      70 tis. Kč Mezinárodní dětská výtvarná výstava 

139 tis. Kč katalog „Ležáky ve fotografiích a dokumentech“ 

  54 tis. Kč Turistický a edukační průvodce Lidickou sbírkou výtvarného umění  

195 tis. Kč Odborné akreditované semináře pro pedagogy 

280 tis. Kč vědomostní soutěž pro mládež „Lidice pro 21. století“ 

64 tis. Kč  Putovní výstava „Porrajmos“ 

60 tis. Kč  Příprava a otevření nové expozice Lidické sbírky 

 

Čerpání finančních prostředků – nároků z nespotřebovaných výdajů. 115 tis. Kč 

 

Neinvestiční prostředky celkem  25 717 tis. Kč  

Z toho: 

Účel 134V112000047  

Památník Lidice, budova In Memoriam - oprava opěrných zdí a fasády 3 662 tis. Kč 

 

Investiční prostředky, čerpané  4 111 tis. Kč  

Účel 134V112000003    

Památník Lidice, muzeum-model Lidic, výroba a instalace 388 tis. Kč 

Účel 134V112000014    

Památník Lidice, Ležáky - projektová dokumentace na kapli 88 tis. Kč 

Účel 134V112000017   

Památník Lidice, Lidická galerie - úpravy vstupního prostoru expozice 3 635 tis. Kč 
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Sponzorské příspěvky v roce 2011 celkem:  474 tis. Kč 

z toho: 

Neurčené:        31 tis. Kč 

Na údržbu Růžového sadu:    126 tis. Kč 

Na sousoší        39 tis. Kč 

Na výstavu „Dum spiro spero“:    100 tis. Kč 

Na Lidickou simultánku       25 tis. Kč 

Na přehlídku pěveckých sborů „Světlo za Lidice“      144 tis. Kč 

Na obnovu ovocného sadu Ležáky       9 tis. Kč 
 
 
Jmenovitý seznam největších dárců v roce 2011 
 
Dar Dárce 
100 000,00 DAR UNIE HERNÍHO PRŮMYSLU - SVĚTLO ZA LIDICE 
50 000,00 SPONZORSKÝ DAR VÝSTAVA AFGHANISTAN FIRMA DEFCON 
50 000,00 DAR NA VÝSTAVU AFGHANISTAN - TRADE FIDES 
31 500,00 DAR NA OBNOVU RŮŽ.SADU LEVICOVÝ KLUB ŽEN 
25 000,00 DAR UNIE HERNÍHO PRŮMYSLU NA ŠACHOVÝ TURNAJ 
20 000,00 DAR RŮŽOVÝ SAD DĚTSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR SLUNÍČKO 
20 000,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 
15 000,00 DAR OS KOVO NA SBORY 
15 000,00 DAR SOCHOROVA VÁLCOVNA TŘINEC - SVĚTLO ZA LIDICE 
10 000,00 DAR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SVĚTLO ZA LIDICE 2012 
9 351,00 DAR NA OBNOVU OVOCNÉHO SADU OV VSA SEMILY 
8 360,00 DARY KASIČKA 
8 200,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD LEVICOVÝ KLUB ŽEN 
7 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ OBERBANK 
6 900,00 DAR RŮŽOVÝ SAD MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTOUŃ 
6 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ - ZS N.C.POR.A GZM TM 
5 900,00 VKLAD HOTOVOSTI DAR SOUSOŠÍ ANONYM 
5 810,00 DAR KASIČKA 
5 000,00 DAR RS ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 
4 833,80 DAR NA SOUSOŠÍ ZE ZAHRANIČÍ 200 EURO KLAUS MICHAEL 

ZINNECKER HUMBPOLDT GYMNAZIUM 
4 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ DĚTÍ JANOUCHOVÁ LENKA 
4 000,00 DAR MILAN ŘEŘICHA 
3 000,00 DAR RŮŽOVÝ SAD ČESKÝ ZAHR.SVAZ 
3 000,00 DAR PRAGOS AUTO P.VANĚČEK 
3 000,00 DAR SVĚTLO ZA LIDICE SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU 

KLADNO 
2 816,00 DAR KASIČKA GALERIE 
2 720,00 KASIČKA GALERIE 
2 550,00 DAR PAMÁTNÍKU LIDICE BEZCHLEBOVÁ 
2 550,00 DAR PAMÁTNÍKU LIDICE NOHA 
2 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ DĚTÍ AUTODOPRAVA LAMER 
2 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ - MPS SMETANA-SLOVANKA 
2 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ DĚTÍ KUCHYNKA 
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2 000,00 INKASO ŠEKU DAR P.NAPRAVILOVÁ 
1 896,00 DARY KASIČKA 75 EURO 
1 700,00 DAR PAMÁTNÍKU LIDICE PITÍN 
1 500,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD ČZS KLADNO 
1 430,86 KASIČKA GALERIE 53,66 EURO,5 USD 
1 300,00 DAR RŮŽ.SAD VLAST.SDRUŽENÍ ANTIFAŠISTŮ SEMILY 
1 200,00 DAR RŮŽOVÝ SAD  PORTER ANGLIE 
1 068,88 DAR KIRCHENKREIS LUBECK 44,52 EURO 
1 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ MUDR ZEJDLOVÁ IVA 
1 000,00 DAR NA SOUSOŠÍ DĚTÍ BICKOVI HRAD NEČTINY 
1 000,00 DAR ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 
1 000,00 DAR RŮŽOVÝ SAD ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 
1 000,00 DAR RŮŽOVÝ SAD ŠÍMOVÁ MILUŠE 
1 000,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD RYTINA MILOŠ 
1 000,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD MS CCK LÁNY 
785,16 DAR KIRCHENKREIS LUBEC 
700,00 DAR CZS ZO KLADNO 
500,00 DAR NA SOUSOŠÍ JAGEROVÁ BARBORA 
500,00 DAR NA SOUSOŠÍ HANA GEY 
500,00 DAR NA SOUSOŠÍ DĚTÍ - ČZS ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ 
500,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD  ARMENAOVÁ EVA 
500,00 DAR ČESKÝ ZAHR.SVAZ 
500,00 DAR RŮŽOVÝ SAD ČZS  KNOVÍZ 
500,00 DAR RŮŽOVÝ SAD 
500,00 DAR CZS SLANÝ RŮŽOVÝ SAD 
500,00 DAR RŮŽOVÝ SAD ČESKÝ ZAHR.SVAZ 
500,00 DAR RODINGEROVÁ 
500,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD KOUKALOVI 
500,00 DAR PAMÁTNÍKU LIDICE KOCÁLOVÁ 
500,00 DAR NA PĚVECKÉ SBORY ZO ČSBS LIDICE 
440,00 DAR CZS SLANÝ RŮŽOVÝ SAD 
300,00 DAR NA SOUSOŠÍ VLČEK OTAKAR 
300,00 DAR NA SOUSOŠÍ KRAHULÍKOVÁ 
300,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD - ŠANDA JIŘÍ 
300,00 DAR RŮŽOVÝ SAD 
300,00 DAR RŮŽOVÝ SAD ČESKÝ ZAHR.SVAZ LIDICE 
300,00 SVATBA KUČEROVI 
300,00 SVATBA VALEŠOVI 
300,00 SVATBA BÍLKOVI 
300,00 SVATBA BUBENÍK 
300,00 SVATBA OPLTOVI 
300,00 SVATBA 
300,00 SVATBA KVÍTEK 
300,00 SVATBA DUDA 
300,00 SVATBA CHOVANOVÁ 
300,00 SVATBA 
300,00 SVATBA PERLÍK 
300,00 SVATBA GAHAI 
300,00 SVATBA HOLEČKOVI 
300,00 SVATBA PŮČEK 
300,00 SVATBA KABELÁČKOVÁ 
300,00 SVATBA PRIBULA 
300,00 SVATBA SCHNABL 
300,00 SVATBA SOJKA 
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300,00 SVATBA KALA 
300,00 SVATBA LHOTOVI 
300,00 SVATBA ČERNÝ 
250,00 DAR NA SOUSOŠÍ DĚTÍ - ING VOBORSKÝ 
200,00 DAR NA SOUSOŠÍ BAUDYŠOVÁ HEDVIKA 
200,00 DAR NA SOUSOŠÍ MULLEROVÁ MIROSLAVA 
200,00 DAR NA RŮŽOVÝ SAD MUZIKÁŘOVÁ 
200,00 DAR HOREŠOVSKÝ SBORY 
119,06 DAR KASIČKA 7 USD 
100,00 DAR NA PĚVECKÉ SBORY HOREŠOVSKÝ 
55,00 DAR NA SOUSOŠÍ CHODORA PETR 
474 135,76  

 
Seznam dárců naleznete také na internetu na adrese www.lidice-memorial.cz 
 
 
 
 
6. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST 

 

V roce 2011 byly v Památníku Lidice provedeny následující investiční akce a opravy:  
 
Investice a opravy Památník Lidice: 

- dokončeny práce na zhotovení kopie sousoší „Mír“ v kašně Růžového sadu 
- zhotovení a umístění odcizené sochy ze sousoší 
- oprava chodníku před restaurací 
- oprava izolace pod terasou galerie 
- oprava střechy nad podloubím u glorietu 
- výměna videoprojektorů v muzeu 
- oprava veřejných WC včetně vzduchotechniky a vytápění 
- dokončena 1. etapa rekonstrukce přízemí galerie, rolety a fólie do oken 
- zhotovení nových poutačů na Galerii v prostorách muzea a parkoviště 
- realizována kompletní stavební úprava přízemí galerie včetně recepce 
- ukončena 1. etapa rekonstrukce opěrných zdí In memoriam 
- rozšíření EZS a CCTV v expozici stálé sbírky v přízemí LG 
- další zdokonalení zabezpečení sousoší dětí 
- výměna tújí u společného hrobu 

 
Investice a opravy v Ležákách: 

- dokončena úprava naučné stezky 
- výsadba jabloní v ovocném sadu – 1. etapa prací 
- architektonická soutěž na kapli 
- oprava zídek podél nájezdu pro invalidy do muzea 
- provedena zádlažba ze štěpků u informačních tabulí naučné stezky 

 
Investice a opravy v Letech: 
 

- dokončení instalace závlah na PÚ včetně úpravy zeleně 
- realizace nové repliky včetně získání kolaudačních souhlasů k užívání 
- posunutí a oprava kříže 
- oprava sedáků v amfiteátru vč. nových nátěrů 

 
 
Na úseku údržby a oprav bylo realizováno: 
 technické zajištění všech společenských akcí pořádaných Památníkem Lidice 
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Lidice: 

-  předsezónní a posezónní servis čerpací techniky fontán 
-  přemístění billboardu u hlavní silnice 
- pravidelný servis výtahů, počítačové sítě, vzduchotechniky, EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích 

přístrojů 
- komplexní údržba zeleně v areálu NKP, Růžovém sadu a v zahradě u galerie 
- servis a opravy dopravních prostředků a zahradní techniky 
- opravy elektrické instalace 
- proplach kanalizačního potrubí 
- výměna okapových plechů u všech dveří na fasádě muzea 
- odstraňování škod způsobených vandaly a zloději 
- výroba a instalace nového poklopu na věčném plameni 
- oprava maleb v suterénu LG 
 
 

Ležáky: 
- pravidelný servis EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích přístrojů 
- komplexní údržba zeleně v areálu NKP, prořezy 
- pravidelné odběry vzorků z vrtu 
- revize všech elektrospotřebičů v muzeu a restauraci 

 
 
Lety: 

- další odstraňování náletových dřevin  
- údržba zeleně, komunikací a naučné stezky 
- odstraňování škod způsobených vandaly a zloději 
- uvedení studny do provozu 

 
 
 
 

7. VÝHLED NA ROK 2012 
 
 
V Lidicích: 

- výměna tújí u společného hrobu 
- oprava přístupové cesty za muzeem 
- nový informační systém na pietním území 
- rekonstrukce Růžového sadu v Lidicích – výměna stromkových růží 
- výstavba skladového zázemí za muzeem 
- ROZEZNĚNÍ – Lidice 2012 – projekt, díky němuž lze přiblížit život ve starých Lidicích dnešnímu 

návštěvníkovi 
- rozšíření administračního systému pro správu webových stránek MDVV Lidice 

 
V Ležákách: 

- výstavba kaple na vrchu Zárubka 
- obnova jabloňového sadu - 2. etapa 
- výkupy pozemků 
- úpravna vody na dusičnany 
- kopírka 
 

 
Na úseku údržby a oprav bude realizováno: 
technické zajištění všech společenských akcí pořádaných Památníkem Lidice 
 
Lidice: 

 - 44 -



 

-  předsezónní a posezónní servis čerpací techniky fontán 
-  pravidelný servis výtahů, počítačové sítě, vzduchotechniky, EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích 

přístrojů 
- komplexní údržba zeleně a zavlažovacího systému v areálu NKP, Růžovém sadu a v zahradě u 

galerie 
- servis a opravy dopravních prostředků a zahradní techniky 
- odstraňování škod způsobených vandaly a zloději 
-  

 
Ležáky: 

- pravidelný servis EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích přístrojů 
- komplexní údržba zeleně v areálu NKP, prořezy 

 

Lety: 
- další odstraňování náletových dřevin  
- údržba zeleně a zavlažovacího systému, komunikací a naučné stezky 
- odstraňování škod způsobených vandaly a zloději 
- předsezónní a posezónní servis čerpací techniky 

 

 

 

8. VÝHLED ČINNOSTI NA ROK 2012 
 

Rok 2012 je klíčovým rokem v činnosti Památníku Lidice zejména z důvodu, že v červnu uplyne 70 let od 
tragédie v Lidicích a v Ležákách. Již od roku 2011 je připravována celá řada doprovodných akcí pro mládež 
i širokou veřejnost. Kromě několika nových putovních výstav se bude jednat o odborné semináře, děkovné 
koncerty, ukázky vojenské techniky, vydání příležitostných poštovních známek pro Lidice a Ležáky, 
celostátní výstavu poštovních známek v Lidicích, štafetu na trase Ravensbrück – Lidice – Ležáky, premiéru 
hraného dokumentu Rekviem za svaté z Lidic a řadu dalších akcí. V roce 2012 bude pořádán již 40. ročník 
MDVV Lidice a lze očekávat opět enormní zájem dětí z celého světa. 

Památník Lidice se ve své činnosti v roce 2012 opět zaměří na výstavní, ediční, vzdělávací i propagační 
činnost. Po zkušenostech z minulých let je potřeba opět rozšířit nabídku ve vzdělávání pedagogů a mládeže 
a zaměřit se více na programy pro seniory. Nadále musíme intenzívně využívat dosud žijících pamětníků 
a pořádat besedy nejen v Lidicích, ale i na školách po celé republice. 

 

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 a pochod Oheň (bez) naděje v Ležákách.  

 

Podle dosavadního vývoje spolupráce s ostatními podobě postiženými místy v české republice i v Evropě je 
zřejmé, že významnou součástí činnosti Památníku Lidice bude i v roce 2012 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.  

 

K dalším z konkrétních úkolů, které chceme realizovat, je spolupráce při péči o stálou sbírku moderního 
umění s Moravskou galerií v Brně. Pokračovat budeme ve spolupráci s anglickým městem Stoke-on-Trent, 
Památníkem Vojna, Muzeem romské kultury, Klubem autorů literatury faktu, ve spolupráci s velvyslanectvím 
státu Izrael budeme realizovat vědomostní soutěž pro mládež CEMACH. 
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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. Poskytneme i nadále 
technickou podporu dětskému divadélku ÍČKO, které má v okolí 40letou tradici.  

 

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 definitivně zprovozněná 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. Připravíme akreditovaný seminář pro pedagogy a putovní výstavu o životě Romů. 

 

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. 

Rok 2012 by měl být rokem zúročení dosavadní činnosti Památníku od jeho založení, další stabilizací jeho 
činností i hledáním vhodných forem v jeho další činnosti z hlediska prezentování historie v Lidicích 
i v Ležákách. 
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