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1. ÚVODNÍ SLOVO
První část roku 2010 v činnosti Památníku Lidice se vyznačovala enormním úsilím zahájit a včas dokončit
rekonstrukci Kulturní památky Lety. Ta se, navzdory značné nepřízni počasí a některým problémům při
získávání územního a stavebního povolení, podařila na dvě etapy tak, že 18. června bylo zrekonstruované
pietní území otevřeno pro veřejnost.
Přes nízký počet pracovníků, který je notorickým problémem Památníku Lidice od roku 2005, se dařilo
udržovat i ostatní hlavní a doprovodné činnosti v Lidicích a v Ležákách na odpovídající úrovni. K velkým
úspěchům lze přiřadit zejména rekordní počet přihlášených prací do 38. ročníku MDVV Lidice ze 61 zemí
světa, zvýšenou návštěvnost v Lidicích a v Ležákách oproti předchozímu roku a nečekaně vysokou
návštěvnost v KP Lety. Trpělivá práce, zejména s pedagogy a mládeží, přináší své ovoce a odráží se i na
značném zájmu veřejnosti o vzpomínkové akce na všech námi spravovaných pietních územích.
Potěšitelné bylo i prohloubení spolupráce s nacisty vypálenými obcemi v celé České republice, navázání
úzké spolupráce s ČSOL a Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel. Rovněž mezinárodní spolupráce
s podobně postiženými místy v Evropě i ve světě pokračovala na uspokojivé úrovni.
Dařilo se také propagovat námi spravovaná památná místa v médiích a zejména zahájení natáčení filmu
LIDICE, uvedení hraného dokumentu Ležáky 42 a rekonstrukce KP Lety, přilákaly pozornost široké
veřejnosti.
V závěru roku došlo k nepříjemné události, krádeži sochy ze sousoší pomníku dětí ak. sochařky M.
Uchytilové. Tento, zcela nepochopitelný čin, byl masivně medializován a současně vyvolal až nečekané
rozhořčení a solidaritu naší veřejnosti.

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“
a „Lidické ženy vyprávějí“.
Mezi naše služby návštěvníkům patřilo i poskytnutí externího 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 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 1. patře Lidické galerie našla své místo „Mezinárodní
dětská výtvarná výstava Lidice“. V roce 2010 zde byly vystaveny vybrané výtvarné práce, které děti
z celého světa zaslaly do 38. ročníku MDVV. K vyplnění období mezi jednotlivými ročníky MDVV je 1. patro
galerie využíváno ke krátkodobým výstavám zejména současného umění.
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 2010
Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2010 Muzeum
ciz.
cizinci ČR
ČR studenti
studenti
leden
30
40
144
106
únor
39
44
753
160
březen
61
88
871
406
duben
246
154
1106
789
květen
265
192
675
1653
červen
287
208
1136
1447
červenec 290
274
615
158
srpen
279
294
409
155
září
232
213
1363
471
říjen
142
195
2252
949
listopad
142
113
267
214
prosinec
15
19
47
91
celkem
2028
1834 9638
6599

zdarma
11
96
185
58
511
3796
95
266
227
63
217
18
5543

ostatní
13
37
68
217
483
718
476
724
378
617
47
15
3793

svatby
0
0
0
0
45
322
762
325
92
0
0
0
1546

celkem
344
1129
1679
2570
3824
7914
2670
2452
2976
4218
1000
205
30981

Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2010 Galerie
ciz.
cizinci ČR
ČR studenti
studenti
leden
0
10
0
únor
4
16
0
57
březen
2
23
0
5
duben
2
59
59
107
květen
4
12
73
109
červen
9
16
23
177
červenec 7
16
31
17
srpen
24
14
0
21
září
5
27
0
26
říjen
6
118
197
126
listopad
3
10
2
2
prosinec
0
4
0
0
celkem
66
453
385
649

zdarma
190
154
80
115
487
172
45
32
111
93
169
21
1769

ostatní
12
5
0
26
21
72
25
59
23
58
26
16
315

kultura
285
439
516
135
0
0
0
0
0
474
436
319
2490

Celkem
497
675
626
503
706
469
141
150
192
1070
648
360
6128

Celková návštěvnost Památníku Lidice za rok 2010
ciz.
studenti
cizinci ČR
ČR studenti
leden
30
50
144
106
únor
43
60
753
217
březen
63
111
871
411
duben
248
213
1165
896
květen
269
204
748
1762
červen
296
224
1159
1624
červenec 297
290
646
175
srpen
303
308
409
176
září
237
240
1363
497
říjen
148
313
2449
1078
listopad
145
247
269
218
prosinec
15
21
47
91

zdarma
201
250
265
173
998
3968
140
298
338
156
636
39

ostatní
25
42
68
243
504
790
501
783
401
675
59
31

kultura/svatby

285
439
516
135
45
322
762
325
92
474
570
319

Celkem
841
1804
2305
3073
4530
8383
2811
2602
3168
5288
2144
565
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Cel.
2010

2094

2171

10023

7248

7310

4113

4150

37109

Cel.
2009

2384

2872

8919

7122

8713

2570

3316

35896

Rozdíl

-290

-701

+1104

+126

-1403

+1543

+834

+1213

Komentář k tabulce:
V roce 2010 se podařilo opět zvýšit návštěvnost vzdor jisté finanční krizi v ČR i v Evropě a přes poměrnou
nepřízeň počasí s pozdním nástupem jara a brzkým příchodem zimy. Zásluhu na tom mají zejména
vzdělávací programy pro mládež, zvýšená návštěvnost zahraničních studentů v závěru hlavní sezóny a
doprovodné programy.
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 2010
Dne 30. března navštívil PL poslanec V. Jandák, setkal se s přeživšími občany, prohlédl si muzeum,
pietní území a galerii a večer zakončil v Křesle s moderátorem R. Tamchynou.

Hejtman Středočeského kraje David Rath navštívil 17. června Památník Lidice. Akce se zúčastnili
starosta Lidic Tomáš Skála, přeživší lidické děti Marie Šupíková a Pavel Horešovský, vedoucí muzea
Památníku Lidice Ančo Marinov, vedoucí Lidické galerie Ivona Kasalická a historička Petra Sedláčková.
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David Rath si prohlédl multimediální expozici. Tam mu přeživší Marie Šupíková objasnila svůj životní
příběh. Poté následovala procházka po pietním území. Návštěva hejtmana byla zakončena v Lidické galerii,
kde zhlédl práce ze současného ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.

Dne 3. května navštívil Lidice japonský smíšený sbor WADACHI v čele se svým dirigentem a
uznávaným skladatelem Shoji Moroi a v Lidické galerii uskutečnil koncert pro Lidice.
Dne 6. srpna zavítala do muzea Památníku Lidice velvyslankyně Jihoafrické republiky paní CelieSandra Botha.
Dne 3. října navštívil Památník Lidice Rabbi Shmuley Boteach, významný spisovatel a jeden
z nejvýznamnějších rabínů v USA.
Dne 6. listopadu zasadila delegace Lions Club symbolickou lípu v blízkosti pietního území.
Ve dnech 9. – 11. listopadu navštívila Památník Lidice delegace z lotyšské obce Audrini a
Rezeknenské oblasti u příležitosti akce Světlo za Audrini a zahájení výstavy „Nikdo není zapomenut, nic
není zapomenuto“.
Ve dnech 10. - 12. listopadu navštívila Lidice delegace z anglického města Stoke-on-Trent při
příležitosti zahájení výstavy o Siru Barnettu Strossovi. V průběhu návštěvy proběhla jednání o další
spolupráci s tímto městem, kde tento lékař a významný politik léta působil.
Dne 17. listopadu navštívil Památník Lidice bavorský ministr vzdělávání a kultury Ludwig Spaenle
s doprovodem. Delegace si prohlédla pietní území a muzeum a položila věnec na hrob lidických mužů.
Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2010
10. června ve 12 hodin byla slavnostně odhalena pamětní deska v pražské Fakultní Thomayerově
nemocnici na pavilonu G2. Tato deska připomíná pobyt 8 lidických dětí, které byly v tomto pavilonu
umístěny v době nacistické okupace po vypálení obce Lidice.
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Dne 12. června 2010 se pod záštitou ministra kultury uskutečnila u společného hrobu zavražděných
lidických mužů pietní vzpomínka k 68. výročí vypálení obce Lidice. Hlavní projev přednesl předseda
Senátu P ČR a po modlitbě Mons. Gejzy Šidlovského pietu zakončila projevem předsedkyně ÚV ČSBS
Anděla Dvořáková.

Po pietní vzpomínce zahájil předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka 4. ročník celostátní přehlídky sborů
"Světlo za Lidice", na které po úvodních písních Lucie Bílé zazněly skladby v podání dětských pěveckých
sborů ze všech krajů republiky a hosta z Polska.
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Během pietního dne 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 13 odznaků.

Podle odhadu prošlo v tento den Památníkem Lidice zhruba čtyři tisíce většinou spokojených návštěvníků.
Dne 16. června 2010 v odpoledních hodinách uctili zástupci Památníku Lidice, lidické ženy a děti a
zástupci obce Lidice památku dodatečně zastřelených nebo umučených, nevinných lidických občanů v
Praze.
Prvním místem uctění památky bylo položení věnce na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické tragédii, a to
v Praze, v Dykově ulici. Druhým místem uctění památky a položení věnce byla vzpomínka u památníku
obětí heydrichiády před krematoriem v Praze, ve Strašnicích, třetím místem uctění památky a položení
věnce a kytice bylo na místě zastřelených 26 lidických občanů v Praze, v Kobylisích.
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Ocenění Památníku Lidice
Památník Lidice získal významné ocenění v prestižní soutěži Gloria musaealis. V již VIII. ročníku
Národní soutěže muzeí za rok 2009 získala expozice v NKP Ležáky v kategorii muzejní počin za rok 2009
Zvláštní ocenění. Soutěž vyhlašuje každoročně Asociace muzeí a galerií ČR společně s Ministerstvem
kultury ČR.

Partnerství Památníku Lidice
Dne 24. března byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Památníkem Lidice a Sdružením Čechů
z Volyně a jejich přátel o.s. Smlouva se týká spolupráce v oblasti pietních vzpomínek, výstav a vzdělávání.
Pietní vzpomínka v Prlově,
které se poprvé zúčastnili také zástupci Památníku Lidice, představitelé obce a některé z přeživších lidických
dětí, se uskutečnila 17. dubna. V praxi tak byla naplněna spolupráce mezi vypálenými obcemi ČR.

Pietní vzpomínka k 65. výročí vypálení osady Ploština
Dne 18. dubna 2010 se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka pietní
vzpomínka k 65. výročí vypálení osady Ploština. Památce upálených a zastřelených pasekářů z Ploštiny se
přišla poklonit i delegace z Památníku Lidice.
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Za účasti pamětníků, vládních činitelů, zástupců kraje, starostů okolních obcí, signatářů Memoranda
vypálených obcí a dalších významných hostů, bylo položeno na čtyři desítky květinových darů. Události
tragédie připomněl herec Josef Somr, který přečetl úryvek z knihy Ploština v plamenech. Součástí pietního
aktu bylo i udělení Záslužného kříže I. stupně osadě Ploština za projevené hrdinství v době 2. světové
války. Záslužný kříž udělil osadě Ploština ministr obrany Martin Barták a z rukou náměstka ministra
Františka Padělka ho převzal starosta obce Drnovice Tomáš Zicha.
V odpoledních hodinách byla v Muzeu stavitelství a řemesel jižního Valašska v Drnovicích otevřena
putovní výstava MDVV Lidice, kterou všem přítomným představila Mgr. Ivona Kasalická, vedoucí Lidické
galerie. Současně byla přítomným představena, autorem Tomášem Chmelou, nová brožura Ploština –
Příběh psaný ohněm, za jejíž vznik poděkoval starosta obce Drnovice Tomáš Zicha řediteli Památníku
Lidice a Nakladatelství Vega-L.

Setkání k 65. výročí osvobození koncentračního tábora v Ravensbrücku
Ve dnech 16. až 19. dubna se konala v Německu vzpomínková akce k 65. výročí osvobození
koncentračního tábora Ravensbrück Rudou armádou. Setkání se uskutečnilo v Památníku RavensbrückFürstenberg. Za českou stranu se zúčastnila delegace z Lidic.
První den se v konferenčním sále v Temlinu konalo setkání bývalých vězňů z koncentračního tábora
Ravensbrück. Na tomto setkání, kde měli projevy delegáti z různých zemí (Ruska, Polska, Francie,
Slovenska, Česka atd.), vystoupila za českou skupinu z Lidic paní Marie Šupíková.
Třetí den probíhalo hlavní upomínkové setkání, které mělo následující průběh: proslovy, čtení, bohoslužby
a pokládání věnců, kde zástupci z Lidic společně se zástupci Českého velvyslanectví v Berlíně položili také
věnec a kytici. Na závěr uvítání Braniborskou zemskou vládou a sněmem Braniborska.
Poslední den bylo společné setkání se starostkou města Neubrandenburg. Návštěva míst kde původně
stávaly koncentrační tábor, ubytovna pro vězenkyně z koncentračního tábora a továrna, ve které vězněné
ženy (také lidické ženy) během 2. světové války vyráběly bomby do letadel. Na závěr položili zástupci
lidické delegace u památníku vězněných žen K. T. Neubrandenburg kytici k uctění památky.
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Pietní vzpomínka k 65. výročí vypálení obce Javoříčko
V neděli 2. května 2010 se uskutečnila pietní vzpomínka k 65. výročí vypálení obce Javoříčko, které se
zúčastnili zástupci přeživších lidických dětí Pavel Horešovský, Václav Zelenka, Věra Rýmonová, Libuše
Součková, Věra Čepelová, za Obecní úřad Lidice Veronika Kellerová a za Památník Lidice Mgr. Petra
Sedláčková a Ing. Ančo Marinov. Akci uspořádala Iniciativa pro podporu vypálených obcí a obec Luká,
výrazně ji také podpořili Ing. Miloslav Vlček a hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík. Po kladení
věnců ke společnému hrobu následovaly proslovy první místopředsedkyně Senátu PaedDr. Aleny
Gajdůškové, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, předsedkyně Českého svazu bojovníků
za svobodu Anděly Dvořákové a Ing. Miloslava Vlčka. Řečníci zmiňovali narůstající extrémismus, nutnost
vzpomínání na takovéto tragické okamžiky dějin, které se odehrály na samém konci druhé světové války.
Starostovi obce Luká Františku Lakomému byl pro obec udělen Záslužný kříž ministra obrany České
republiky I. stupně z rukou ministrova náměstka Františka Padělka. Oběti byly uctěny také minutou ticha a
čestnými salvami. Přítomna byla také jedna z posledních očitých svědkyň těchto tragických událostí.
Památce se přišlo poklonit také velké množství účastníků pietního setkání nejen z řad představitelů dalších
vypálených obcí. Pro zájemce byla ke zhlédnutí putovní výstava Zapomenuté Javoříčko.
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Vernisáž výstav v Památníku Terezín
Ve čtvrtek 6. května navštívili zástupci Památníku Lidice a lidických žen a dětí Pavel Horešovský, Marie
Šupíková, Milada Cábová vernisáž výstav v Památníku Terezín. Výstava s názvem „Osvobození míst
utrpení a statečnosti“ byla připravena u příležitosti 65. výročí osvobození Československa v předsálí kina
v Malé pevnosti. Představil ji její autor doc. Vojtěch Blodig. Prezentováno bylo velké množství
fotografického materiálu ze sbírek Památníku Terezín a autor také hojně citoval z pamětí očitých svědků
těchto událostí. Poté se účastníci přesunuli do výstavních prostor IV. dvora Malé pevnosti na výstavu
„Osudy a tvorba“, která byla věnována přírůstkům do sbírky Památníku Terezín z let 2004 až 2009. Jednalo
se o malby a kresby autorů a autorek, kteří tvořili především v ghettu Terezín nebo se jako přeživší
tématem šoa inspirovali ve své tvorbě. Výstavu slavnostně zahájil její kurátor PhDr. Arno Pařík.
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Celostátní setkání volyňských Čechů a jejich přátel v Hněvotíně u Olomouce
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pozvalo lidické přeživší děti a zástupce Památníku Lidice na 5.
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ VOLYŇSKÝCH ČECHŮ A JEJICH PŘÁTEL.
Volyňské Čechy z Českého Malína postihl v období 2. světové války obdobný osud jako Lidice. V obou
tragických případech obcí se jednalo o nevinné oběti německé nacistické zvůle. Pozvání lidických však
nebylo náhodné. Památník Lidice se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel o. s. letos v březnu uzavřely
smlouvu o vzájemné spolupráci.
V dopoledních hodinách proběhlo slavnostní zahájení celostátního setkání Volyňských Čechů a jejich přátel
v kulturním domě v Hněvotíně. Po kulturních vystoupeních následovaly projevy starosty obce Hněvotína,
dále předsedy SČVP Oldřicha Rejchrta a dalších. Za přeživší lidické děti a ČSBS měl projev Pavel
Horešovský a za Památník Lidice Ing. Ančo Marinov.

Pietní vzpomínka v San Pancraziu
Ve dnech 28. až 30. června se historička z Památníku Lidice Petra Sedláčková zúčastnila v San Pancraziu
ve střední Itálii pietní vzpomínky na místní oběti nacistického masakru a prezentovala příspěvek o
Památníku Lidice na semináři projektu “Přenos paměti: digitální dokumentační centrum nacistických
masakrů v oblasti Valdorno ”. S referátem vystoupila také Jenny Heggvik z Muzea severní námořní dopravy
v obci Telavagu, která byla nacisty také zničena.
V San Pancraziu bylo 29. 6. 1944 zavražděno 73 mužů. Němečtí vojáci ustupovali před britskou armádou a
přitom povraždili civilisty na více místech v provincii Arezzo, aby se mstili za partyzánské hnutí. Muže
popravovali zastřelením a poté zapálili domy a stodoly, v některých z nich byli ještě lidé. Ženy utekly s dětmi
do lesů a vrátily se po více než měsíci, aniž věděly, co se v jejich vesnici stalo. Našly své mrtvé muže tak,
jak je tam nacisté zanechali. Některé domy zůstaly zachovány. Týden po tragédii přišly na toto místo
kanadské jednotky a jejich fotoreportér vše zachytil. Dnes je v jedné z původních budov Interkulturní
centrum a Muzeum paměti. Za ním pak byla vysázena Růžová zahrada, každý mrtvý z vesnice zde má
svou růži. Oběti jsou také připomenuty v boční kapli místního kostela.
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Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína na ukrajinské Volyni
Letos uběhlo 67 let od vypálení obce Český Malín na Volyni nacisty. Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel a Iniciativa na podporu vypálených obcí organizovaly dne 10. července pietní vzpomínku na tuto
událost u památníku obětí v Novém Malíně na Šumpersku.
Obec Nový Malín si připomínala 374 zavražděných Čechů a 26 Poláků. Za oběti tragédie byla sloužena
panychida. Zavzpomínat přišel také přeživší Josef Řepík, který tam přišel o matku, sestru a babičku.
Vzpomínky se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík a náměstek ministra obrany Ing.
František Padělek. Starostovi obce Nový Malín Josefu Minářovi byl pro obec udělen Záslužný kříž ministra
národní obrany České republiky I. stupně. Za obec Lidice se zúčastnili místostarostka Veronika Kellerová a
přeživší z Lidic Jana Hanzlíková, Pavel Horešovský a Marie Šupíková a za Památník Ing. Ančo Marinov,
Jaroslav Tauber, Mgr. Petra Sedláčková, MgA. Naděžda Rezková Přibylová a Marie Borová spolu s
nejúspěšnějšími účastníky soutěže Lidice pro 21. století. Obec Český Malín byla založena v roce 1871
emigranty z Rakovnicka, Lounska a Žatecka. Nacisty byla zničena 13. července 1943. Zabiti byli i ti, kteří se
náhodou nacházeli ve vsi. Některým malínským se naopak podařilo ukrýt. Jako i v jiných případech i tady
bylo cílem pachatelů zastrašit volyňské obyvatelstvo. Po válce se někteří přeživší vrátili do Československa
a usadili se ve Frankštátu u Šumperku. V roce 1947 byla pak tato obec přejmenována na Nový Malín.

Ukrajina
Ve dnech 2. – 6. srpna 2010 navštívili zástupci Památníku Lidice, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel a
obce Nový Malín bývalé české obce na Ukrajině.
Delegace absolvovala několik jednání s představiteli Rovenské oblasti a také měst a obcí ve Volyni na
Ukrajině a seznámila se s několika potomky Volyňských Čechů.
Cílem návštěvy bylo navázání vzájemné spolupráce s obdobně postiženými obcemi jako Lidice, zejména
s obcí Český Malín.
Po celou dobu pobytu s delegací úzce spolupracovala předsedkyně Dubenského krajanského spolku
Stromovka paní Antonie Ponomarenko. Bylo domluveno zaslání nejméně jedné výstavy, která bude
umístěna na zámku v Dubně, případně na dalších místech.
Delegace, za účasti konzulky paní Martiny Pavlitové Muchové, položila věnce u pomníku v Rovně.
Dále se delegáti s paní Antonií Ponomarenko účastnili pietních vzpomínek v Českém Malíně, Mlynově,
Moldavě a Hrušvici, zde byla delegace seznámena s opravou původně katolického kostela a jeho
přeměnou na kostel pravoslavný.
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel řešilo opravu pomníku na českém hřbitově v Českém Malíně.
Poslední den pobytu se delegace setkala s generálním konzulem, paní konzulkou a členem konzulátu,
následně také s předsedou České besedy ve Lvově panem Topinkou. Pan Topinka i paní konzulka
seznámili přítomné s historií města Lvov a společně navštívili muzeum.
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Uctění památky obětí „cikánského“ tábora v Hodoníně u Kunštátu
V neděli 22. srpna 2010 se konalo v Hodoníně u Kunštátu pietní shromáždění k uctění obětí nacistické
genocidy Romů a Sintů pocházejících z českých zemí. Akci organizuje každoročně Muzeum romské kultury
v době výročí posledního transportu z 21. srpna 1943 do Osvětimi. Občané přijeli uctít památku
zavražděných na místo bývalého „cikánského“ tábora. Nejdříve sloužil mši páter František Lízna, který se
Romům v Olomoucké diecézi dlouhodobě věnuje. Pietní akt pokračoval u hromadného hrobu v lese
nedaleko tábora. Zazněla unikátní píseň Aušvicate v podání Zlatici Poulíčkové. Hosté po krátkých
proslovech pokládali květiny a zapalovali svíčky. Poté se účastníci přesunuli k hromadnému hrobu na
sousedním černovickém hřbitově. Hosté si poslechli píseň Spěte, děti, spěte v podání Zlatici Poulíčkové a
položili věnce. Mezi hosty byli Karel Holomek ze Společenství Romů na Moravě, zástupci vlády a
ministerstva školství - Šimon Mastný, členky sdružení IQ Roma servis, ředitel Památníku Terezín Jan
Munk, předseda Židovské obce Brno Pavel Fried, zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová i starostové z
okolních obcí. V areálu bývalého tábora jsou ještě budovy z doby věznění Romů. Jedna z nich byla
přestavěna, druhá se však zachovala v té podobě, jak vypadala za druhé světové války. Většina hostů měla
letos během piety poprvé možnost vidět tento barák zevnitř. Tato jedinečná příležitost je umocněna tím, že
se jedná o jediný zachovaný objekt „cikánských“ táborů na českém území. Budova byla využita i po válce a
dnes je v dezolátním stavu. V poslední etapě v ní bylo umístěno kino. Při příležitosti pietního aktu byla
zahájena výstava Genocida Romů v době 2. světové války umístěná do prostoru baráku. Jejím autorem je
historik Michal Schuster z Muzea romské kultury.
Kaliště 2010 – 5. Stretnutie generácií – 14. 8. 2010
V sobotu 14. srpna 2010 se na Kališti blízko Banské Bystrice uskutečnilo 5. stretnutie generácií konané pod
záštitou předsedy Banskobystrického samosprávného kraje Vladimíra Maňky. Pietní vzpomínky na
vypálení obce Kaliště se za Památník Lidice zúčastnila vedoucí Lidické galerie Mgr. Ivona Kasalická a
zástupce přeživších lidických dětí Pavel Horešovský. Věnec k pomníku obětí položili oba účastníci
společně s ředitelem Múzea SNP Stanislavem Mičevem. Součástí pietní vzpomínky bylo i otevření dalšího
zastavení v místě bývalé obce – zrekonstruované partyzánské nemocnice.
V rámci pietní vzpomínky byla také v Múzeu SNP v Banské Bystrici otevřena putovní výstava MDVV Lidice,
která proběhla v rámci Měsíce česko-slovenské vzájemnosti.

66. výročí SNP
Na pozvání Múzea SNP v Banské Bystrici se zúčastnil Jaroslav Tauber oslav 66. výročí vzniku SNP.
V sobotu 28. 8. 2010 v dopoledních a odpoledních hodinách navštívil památník v Nemecké a Kaliště.
V dalším průběhu dne se po návratu do muzea SNP postupně setkával s dalšími hosty, které Múzeum SNP
pozvalo při příležitosti oslav 66. výročí vzniku Slovenského národního povstání.
S Viktorem Skrjabinem, zástupcem ředitele Centrálního muzea Velké vlastenecké války v Moskvě byla
předjednána možnost vzájemné spolupráce, ředitel muzea VVV v Minsku projevil zájem o zapůjčení
putovní výstavy z prací MDVV v termínu od 11. 5. 2011.
V 18 hodin začal v amfiteátru muzea koncert, který provedli umělci Štátnej opery v BB.
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V neděli 29. 8. 2010 v 11.00 hodin byl zahájen za účasti prezidenta SR, a dalších významných domácích i
zahraničních hostů pietní akt v pietní síni Múzea SNP.
Při pietním aktu položily přítomné delegace k pomníku kytice a věnce, to vše s podporou vojenské hudby a
čestné stráže u pomníku. Po položení věnců byli pozvaní hosté pozváni k primátorovi města a následně
probíhaly další kulturní akce až do pozdních večerních hodin. Pořadatelé oslav vytvořili poměrně bohatý a
různorodý program, jehož organizaci zvládli na výbornou.
Kolín nad Rýnem, 8. 9. – 9. 9. 2010
Dne 8. a 9. září 2010 se zúčastnila pracovnice Památníku Lidice pracovního setkání, které se týkalo
setkávání mezinárodní mládeže na místech paměti v Evropě spojeních s nacistickými represemi. Akci
pořádala organizace Landsschaftsverband Rheinland. Pozvání přijali zástupci z francouzské vesnice Maillé
(delegaci doprovázel i jeden z přeživších), z italské obce Sant’Anna di Stazzema, z Ukrajiny (delegace
zastupovala vypálenou obec Baranivka), z Německa (pracovníci věnující se mládeži z Neuss a z
Wuppertalu) a z památníku Lidice (reprezentující místo paměti v Letech). Na programu byly tři otázky: jaké
jsou dosavadní zkušenosti s výměnou mládeže v rámci projektu „Mládež utváří budoucnost“? Co je pro
účastníky tohoto setkání zvlášť důležité? Čeho chtějí společně dosáhnout v následujícím roce 2011?
Památník Lidice prezentoval své zkušenostech z workcampu, který se konal v Letech. Účastníci setkání
navštívili Dokumentační centrum národního socialismu v Kolíně a nacistický „řádový hrad“ Vogelsang, se
kterým se od roku 2013, 2014 počítá jako s budoucím místem setkání mezinárodní mládeže.

MUZEUM

Sbírka Památníku Lidice – muzeum - podsbírka „Historická“ a „Fotografická“
K 31. 12. 2010 měla „Historická“ podsbírka celkem 599 sbírkových předmětů a „Fotografická“ podsbírka
3315 fotografických souborů.
Z Historické podsbírky muzea je zapůjčen do roku 2015 jeden sbírkový předmět do stálé expozice v
Národním památníku na Vítkově k dějinám 20. století výstavy „Křižovatky české a československé státnosti“.
Do obou výše uvedených podsbírek se průběžně doplňují údaje v elektronické podobě do programu DEMUS
– podsbírka Historická a DEMUS – podsbírka Fotoarchiv.
Obě podsbírky „Historická“ a „Fotografická“, jsou mimo jiné také využívány ke studijním a badatelským
účelům.
Stálá multivizuální expozice v muzeu Památníku pod názvem „A nevinní byli vinni…“ byla nepřetržitě
v celoročním provozu.
- 18 -

Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2010
Ve výstavní síni IN MEMORIAM:
-

Výstava putovní „Ležáky“ – (1. 11. 2009 – 25. 2. 2010)

-

Výstava „Tragédie v Chodžaly“ – (26. 2. 2010)

-

Výstava putovní „Mnichov, okupace, osvobození“ – (1. 3. – 31. 5., 16. 6. – 30. 6. 2010)

-

Výstava putovní „Heydrichiáda“ – (2. 6. – 15. 6., 1. 7. – 8. 11. 2010)

-

Výstava putovní „Nic není zapomenuto, nikdo není zapomenut“ – (9. 11. - 10. 11. 2010)

-

Výstava putovní „Sir Barnett Stross“ – (11. 11. 2010 – 31. 03. 2011)

Ve výstavní síni POD TRIBUNOU:
-

Výstava „Marie Uchytilová“ – (18. 11. 2009 – 14. 3. 2010)

-

Výstava putovní „Zapomenutí hrdinové“ – (23. 3. – 16. 5. 2010)

-

Výstava „Irisů“ 4. ročník – (20. – 23. 5. 2010)

-

Výstava „Kaktusů a sukulentů“ 2. ročník (27. – 30. 5. 2010)

-

Výstava „Lidice – fotografie studentů FAMU“ – (2. 6. – 1. 8. 2010)

-

Výstava putovní „Nehodné žití“ – (3. 8. – 31. 12. 2010)

Výstava 37. ročníku MDVV Lidice v ZUŠ Most
Termín: 8. 2. - 5. 3. 2010
Jako každoročně, i v roce 2010 se aktuální ročník výstavy - 37. ročník MDVV Lidice 2009 s tématem
Vesmír přesunul do Galerie ZUŠ Most v Moskevské ulici, kde byl vystaven od 8. 2. do 5. 3. 2010. Z důvodu
omezených prostor ZUŠ Most bude vedle kompletního souboru plošných prací vystavena pouze část
prostorových exponátů.

Výstava putovní „LEŽÁKY“
Termín: 1. 11. 2009 - 25. 2. 2010
Místo konání: výstavní síň IN MEMORIAM
Jedná se o putovní výstavu, která má návštěvníkům přiblížit barbarský zločin spáchaný německými nacisty
v Ležákách, jež otřásl v červnu 1942 civilizovaným světem. V osadě Ležáky vznikla odbojová organizace,
která ve spolupráci místních občanů a českých parašutistů vyslaných z Anglie, informovala pomocí skryté
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vysílačky „Libuše“ ústředí v Londýně o vývoji politické situace v Protektorátu Čechy a Morava.
Vyvrcholením této situace začátkem roku 1942 byl následný atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha dne 27. května 1942. Provedli ho 3 parašutisté: Josef Gabčík, Jan Kubiš (Anthropoid) a Josef
Valčík (Silver A). Obec Ležáky byla vypálena, obyvatelé vyvražděni.
Výstava „POCTA MARII UCHYTILOVÉ“
Termín: 18. 11. 2009 – 14. 3. 2010
Místo konání: výstavní síň Pod Tribunou
Výstava se konala k 20. výročí úmrtí akad. sochařky a medailérky Marie Uchytilové – Pocta Marii Uchytilové.
Výstava přiblížila život a dílo Marie Uchytilové (1924-1989), autorky Pomníku dětských obětí války, který stojí
na pietním území Lidic a také sochy Lidická matka, která je umístěna v Kladně.
Vernisáž výstavy zahájil hrou na flétnu 10 letý pravnuk Marie Uchytilové Martin Klán. Úvodní slovo přednesl
1. náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš. Odborného slova se ujala PhDr. Irena Bukačová,
ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, které díla Marie Uchytilové do expozice
zapůjčilo a pplk. PhDr. Eduard Stehlík, vojenský historik, který hovořil o vztahu Marie Uchytilové k Lidicím.
Slavnostní atmosféru doplnila herečka Táňa Fischerová, která přednesla báseň Marie Uchytilové – „Dokud
jsou na světě ještě otevřené dveře“ a také autentická nahrávka hlasu paní Uchytilové, která byla pořízena
jen 2 dny před její smrtí v roce 1989.
Na výstavě bylo možné zhlédnout filmy o Marii Uchytilové. Výstavu doprovázely dílny pro děti.
Výstava „Tragédie v Chodžaly“
Dne 26. 2. 2010
Místo konání: výstavní síň IN MEMORIAM
Výstava Tragédie v Chodžaly se konala ve spolupráci se sdružením AZER-ČECH. Byl pořádán
vzpomínkový večer k 18. výročí ázerbájdžánské tragedie. Před 18 lety dne 26. února 1992, bylo civilní
obyvatelstvo městečka Chodžaly masakrováno během konfliktu o Náhorní Karabach.
Výstava "Mnichov, okupace, osvobození"
Termín: 1. 3. – 31. 5., 16. 6. - 30. 6. 2010
Místo konání: výstavní síň IN MEMORIAM
Autory putovní výstavy jsou Michal Salamonovič a Jiří Mlýnek.
Výstavu, věnující se období 2. světové války na našem území s důrazem na region Ostravska a osud jeho
obyvatel, připravili studenti Střední průmyslové školy v Ostravě – Vítkovicích Vojtěch Žižka, Šárka Kunčická
a Nikola Kryštofová pod vedením své vyučující Lenky Hruškové. Na přípravách úzce spolupracoval rovněž
Český svaz bojovníků za svobodu.
Výstava "Zapomenutí hrdinové"
Termín: 23. 3. - 16. 5. 2010
Místo konání: výstavní síň Pod Tribunou
Výstava je věnována německy hovořícím občanům bývalého Československa, kteří se stali aktivními
odpůrci nacismu. V době ohrožení Československé republiky v roce 1938 prokazovali tito lidé ochotu ji
bránit, během nacistické okupace se doma či v emigraci zapojili do odbojové činnosti, někteří z nich byli
nacistickým režimem vězněni nebo popraveni. Po válce se zpravidla nedočkali zaslouženého uznání, ale
byli naopak jakožto příslušníci "provinilého" německého národa vystaveni nenávisti české společnosti
a znovu perzekuováni. Autory výstavy jsou Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Muzeum města Ústí nad
Labem a Národní archiv.
Výstava nejlepších oceněných prací z 36. ročníku MDVV Lidice
Termín: 19. 4. 2010 – 18. 4. 2011
Dne 19. dubna 2010 byla při příležitosti Pietní vzpomínky Ploština otevřena expozice výběru nejlepších
obrázků z 36. ročníku MDVV Lidice 2008. Výstavu je možné zhlédnout v Muzeu řemesel a stavitelství
jižního Valašska v obci Drnovice, která je správcem Národního kulturního památníku Ploština. Dětská
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kresba se tak opět stala mostem mezi dvěma památníky, jejichž posláním je trvalé uchování vzpomínky na
tragický osud obou míst.

Výstava „Irisů – kosatců“, 4. ročník
Termín: 20. - 23. 5. 2010
Místo konání: výstavní síň Pod Tribunou
Přehlídka nejnovějších odrůd kosatců Českého svazu zahrádkářů. Tato výstava byla jednou z mnoha
doprovodných akcí k 68. výročí lidické tragédie.
Výstava „Kaktusů a sukulentů“, 2. ročník
Termín: 27. - 30. 5. 2010
Místo konání: výstavní síň Pod Tribunou
Cílem výstavy bylo představit výsledky současného pěstitelského umu a snažení kaktusářů, kteří tuto
ušlechtilou zábavu rozvíjejí v rámci ZO ČSZ Kaktusáři Kladno a kroužku kaktusářů při ZŠ v Buštěhradě.
Výstava „Lidice – fotografie studentů FAMU“
Termín: 2. 6. – 1. 8. 2010
Místo konání: výstavní síň Pod Tribunou
Výstava fotografií studentů FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze). Deset
studentů vystavovalo své práce, svá převážně fotografická „vidění“ místa, kde se odehrála tragédie Lidic.
Výstava putovní „Heydrichiáda – druhé stanné právo“
Termín: 2. 6. – 15. 6., 1. 7. – 8. 11. 2010
Místo konání: výstavní síň IN MEMORIAM
Památník Lidice připravil pro své návštěvníky novou putovní výstavu historika PhDr. Vojtěcha Kyncla pod
názvem „HEYDRICHIÁDA – druhé stanné právo“
Výstava představila zájemcům o českou historii průběh druhého stanného práva na území protektorátu
Čechy a Morava po atentátu na Reinharda Heydricha mezi 27. květnem až 3. července 1942. Nosnou
ideou bylo představení tohoto období na základě fotografií z několika českých a německých archivů (Praha,
Brno, Klatovy, Berlín, Ludwigsburg). Vedle známých snímků byly představeny i nové unikátní soubory
fotografií, které zaujímají svojí vypovídající a emotivní hodnotou.
Výstava výběru oceněných prací 35.,36. a 37. ročníku MDVV
Termín: 12. - 13. 6. 2010
Ve dnech 12. a 13. června 2010 bylo možno zhlédnout oceněné práce z minulých ročníků MDVV Lidice v
rámci akce 28. ročník Kladenských dvorků a to konkrétně na dvorku č. 10 - U Jedličků. Obrázky od dětí z
celého světa byly vystaveny společně s obrazy Jitky a Květy Válových, Dagmar Šubrtové a sochami Radka
Anderleho. Vystavené dětské kresby měly u všech návštěvníků obrovský úspěch.
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Výstava výběru prací s tématem živé přírody
Termín: 1. 7. - 31. 8. 2010
V průběhu prázdnin si mohli návštěvníci trojské botanické zahrady - venkovní expozice Areál JIH prohlédnout nejen živé rostliny, ale i obrázky z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice s tématem
rozmanitost přírody, které do Lidic zaslaly děti z celého světa.

Výstava "NEHODNÉ ŽITÍ“
Termín: 3. 8. – 31. 12. 2010
Místo konání: výstavní síň Pod Tribunou
Výstava nám na 16 výstavních panelech, ve třech jazykových verzích (česky, německy, anglicky) přiblížila
vznik, průběh a dopad této první masově vyhlazovací akce nacistického režimu na pacienty psychiatrických
léčeben nacházejících se na území dnešní České republiky.
Výstava výběru oceněných prací z posledních ročníků MDVV
Termín: 1. 8. - 31. 10. 2010
Dne 1. 8. byla zahájena expozice oceněných prací posledních ročníku MDVV Lidice v prostorách Infocentra
v KP Lety.
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Průřezová putovní výstava MDVV Lidice
Termín: 13. 8. - 31. 10. 2010
V pátek 13. 8. byla otevřena výstava těch nejlepších děl MDVV Lidice z let 1999 - 2009 v prostorách Múzea
Slovenského národného povstania v Banské Bystrici. Vernisáž proběhla 13. 8. v 15 hodin. Výstava se
konala v rámci Měsíce česko-slovenské vzájemnosti 2010. Výstava byla později přesunuta do ZUŠ Holíč,
kde byla vystavena v listopadu a v prosinci ve městě Skalica.

Výstava putovní „Nic není zapomenuto, nikdo není zapomenut“
Termín: 9. 11. – 10. 11. 2010
Místo konání: výstavní síň IN MEMORIAM
Putovní výstava popisuje tragédii vesnice Audriņi v Lotyšsku, obdobné osudu Lidic, za druhé světové války,
kdy vesnice byla vypálena a její obyvatelé zastřeleni.
Důstojnost a osobní patriotismus každého člověka začíná uvědomováním si vlastní historie. Mnohé stránky
z historie lze číst z obou stran, někdy ale ze tří i více! Můžeme vůči politice a historii zaujmout vlastní postoj,
existují ale události, na které nelze zapomenout čistě lidsky.
Každoročně 4. ledna od skončení druhé světové války obyvatelé vesnice Audriņi pořádají akci na uctění
památky obětí hitlerovského režimu. Tento den všichni přicházejí k pomníku v centru obce, kladou květiny
v memoriálu v Ančupáni a u pamětní desky na ulici Latgales u hlavní tržnice v Rézekne.
Těsně před Vánocemi, ve večerních hodinách byla vesnice obklíčena, všech 200 obyvatel bylo polonahých
vyhnáno z domovů, v nákladních autech a povozech odvezeno do Rézekne a uvězněno.
Přibližně 40 hospodářství bylo vyrabováno. Dne 2. ledna 1942 byly všechny domy ve vsi zapáleny po
jediném výstřelu signální rakety.
Ráno 3. ledna 1942 byli političtí vězni přivedeni do pahorkatiny Ančupáni a bylo jim veleno kopat nezvykle
velký hrob. Ve věznici Rézekne byli toho večera obyvatelé vesnice Audriņi nahnáni do nákladních vozů a
odvezeni do Ančupáni. Více než 170 osob, z nichž přibližně 88 žen, více než 50 dětí ve věku do 16 let a také
několik novorozeňat, bylo nahnáno v řadách k napůl vykopanému hrobu a zastřeleno.
Dne 4. ledna 1942, za doprovodu kostelních zvonů, bylo veřejně popraveno u zdi rézekněnské věznice 30
mužů z vesnice Audriņi. Šest mladistvých ve věku od 12 do 20 let, 17 mužů ve věku od 20 do 30 let a 8
mužů ve věku od 30 do 60 let.
Uniknout tomuto masakru se shodou různých okolností podařilo jen pěti osobám.
Výstava putovní „Sir Barnett Stross“
Termín: 11. 11. – 31. 3. 2011
Místo konání: výstavní síň IN MEMORIAM
Výstava nás seznámí se Sirem Barnettem Strossem, který byl anglickým 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“, jehož výstižný název znamenal jediné:
nedopustíme, aby tato obec zmizela z mapy světa.
Sir Barnett Stross se narodil v Polsku 25. prosince 1899 do židovské rodiny. Když mu byly tři roky, rodina
Strossů se přestěhovala do Leedsu ve Velké Británii, kde později vystudoval medicínu. Vedle lékařské praxe
Barnett Stross věnoval převážnou část svého života politické kariéře. V britském parlamentu zastupoval
labouristickou stranu a velkou měrou přispíval k rozvoji britsko – československých vztahů. Finanční sbírka
uspořádaná hnutím „Lidice Shall Live“, u jehož zrodu Stross stál, byla významným zdrojem při výstavbě
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nových Lidic. V padesátých letech Barnett Stross inicioval založení Růžového sadu v Lidicích jako
připomínku míru a přátelství. Celoživotním koníčkem Dr. Strosse bylo umění. 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.
V roce 1947 byl Barnett Stross vyznamenán československou vládou Řádem bílého lva. 21. června 1957 mu
obec udělila čestné občanství Lidic. Zemřel 14. května 1967 v Londýně.
Cílem putovní výstavy, která je zhotovena na 8 výstavních a 1 úvodním banneru, je představit Sira Barnetta
Strosse jako významnou osobnost poválečných Lidic a připomenout jeho podíl na současné podobě této
obce a Památníku Lidice.
Putovní výstavy Památníku Lidice zapůjčené v tuzemsku:
Výstava putovní „Tragédie Lidic“
Termín zápůjčky: 1. 3. – 31. 7. 2010
Výstavu si zapůjčilo: Slezské zemské muzeum v Opavě.
Výstava byla vystavena: v Slezském zemském muzeu v Opavě, ve školách v regionu Slezska na Moravě a
v okolí Ostravy.
Výstava na 16 + 6 panelech přibližuje okolnosti vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. června
1942. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území,
ale po celém světě. Tragédie si vyžádala celkem 340 nevinných lidických obětí.
Výstava putovní „Lidičtí muži v boji za svobodu“
Termín zápůjčky: 25. 5. - 30. 6. 2010
Výstavu si zapůjčilo: Důl MAYRAU, Kladno.
Výstava byla vystavena: Ve skanzenu dolu Mayrau Kladno – Libušín.
Výstava je na 8 panelech + 1 úvodní a seznamuje veřejnost s dosud neprávem opomíjenou kapitolou
historie Lidic. Jen hrstka zasvěcených totiž ví, že se lidičtí zapojili do boje za svobodu Československa v
obou světových válkách a vlast byli připraveni bránit i v osudném osmatřicátém roce.
Výstava putovní „Zapomenuté Javoříčko“
Termín zápůjčky: rok 2010
Výstava byla zapůjčena: Muzeu Jesenicka, Muzeu Šumperk, Muzeu Prostějovska, Vlastivědnému muzeu
v Olomouci a Muzeu J. A. Komenského v Přerově.
Putovní výstava byla rovněž vystavena na pietní vzpomínce v Javoříčku 2. 5. 2010.
Výstava je na 8 bannerech + 1 úvodní a přibližuje tragédii v moravské obci Javoříčko ležící nedaleko
pohádkového hradu Bouzova. Ta byla nacisty vypálena dne 5. května 1945 a 38 jejich mužských obyvatel
bylo povražděno.
Putovní výstava Památníku Lidice zapůjčená do zahraničí:
Výstava putovní „Ohlasy lidické tragédie ve světě“
Termín zápůjčky: 15. 1. - 31. 12. 2010
Výstavu si zapůjčilo: Velvyslanectví České republiky v Rize, Lotyšsko.
Výstava byla vystavena: na magistrátu města Rigy, v Audrini, v Tukumsu, v Rezekne, v kulturním domě
města Malta a ve školách města Baldone.
Výstava je na 8 bannerech + 1 úvodní a popisuje ohlasy lidické tragédie ve světě od června 1942 až
do roku 1947, kdy byla započata výstavba nové obce. Dále mapuje činnost hnutí „Lidice shall live!“ a
dalších osob, kterým osud středočeské obce nebyl lhostejný.
LIDICKÁ GALERIE
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,
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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. 2010 měla Lidická sbírka 433 výtvarných děl od 331 autorů z 34 zemí světa. V roce 2010 nebyly
přijaty do Lidické sbírky nové sbírkové předměty. V roce 2010 byly fotografie exponátů Lidické sbírky
vloženy v menším rozlišení do DEMUSu a jsou připraveny na případnou prezentaci v informačním kiosku či
na webových stránkách Památníku Lidice. V březnu 2010 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 2010 postupně docházelo.
V prosinci 2010 byla dohodnuta spolupráce mezi Památníkem Lidice a Moravskou galerií v Brně o
spolupráci v oblasti Lidické sbírky a jejího odborného zpracování. Spolupráce bude směřovat k podání
evropského grantu Program Culture 2012 – 2014, jehož hlavní náplní bude kompletní ošetření Lidické
sbírky, vhodná adjustace, vytvoření reprezentativního katalogu a prezentace vybraných děl LS v MG Brno,
Potteries gallery ve městě Stoke-on-Trent v UK a dalších galeriích v UK a Německu.
Expozice: Stálá expozice umístěná v přízemí prezentovala až do poloviny listopadu přibližně čtvrtinu děl,
ostatní díla byla uložena v zajištěném depozitáři Lidické galerie. Od 24. 11. 2010 je stálá expozice Lidické
sbírky v přízemí LG uzavřena z důvodu rekonstrukce prostor, výměny exponátů a jejich ošetření. Během
prosince 2010 byla provedena rekonstrukce prostor stálé expozice – byl rozšířen kamerový systém, obraz
G. Richtera byl opatřen EZS systémem ochrany, okna ve stálé expozici byla vybavena UV fólií a kvalitními
roletami. Fólie i rolety by měly ve větší míře pomoci řešit významné výkyvy teploty a vlhkosti v tomto
prostoru v letních měsících. Nová expozice, která bude otevřena 17. 2. 2011, byla vytvořena ve spolupráci
s PhDr. Hanou Prixovou Dvorskou z MK ČR. Expozice bude zohledňovat nové informace o sbírce získané
v posledních letech, bude opatřena novými doprovodnými texty a popiskami, vystavené exponáty budou
obměněny a opatřeny vhodnou adjustací (nové rámy, sokly, plexi ochrana).
Depozitář: v letních měsících předešlého roku byla zjištěna v depozitáři LG větší vlhkost a teplota a proto
byly provedeny opakované stěry z obrazů, soch i nábytku, které Národní archiv vyhodnotil jako negativní.
Po zhodnocení situace a v souladu s návrhem řešení odborníkem byla podána v roce 2009 žádost ISO D
na vybavení depozitáře kvalitnější a výkonnější odvlhčovací jednotkou, která byla schválena v plném
rozpočtu. V květnu 2010 byla do depozitáře umístěna podpůrná jednotka pro odvlhčení a chlazení RAS 24,
která situaci v depozitáři zlepšila a vlhkostní a teplotní situace splňuje nyní předepsané podmínky.

V lednu 2010 se vrátily z výstavy Art of two Germanies, která probíhala v LACMA Los Angeles v USA,
Germanisches National Museum Norimberk a Deutsches Historisches Museum Berlin 2 exponáty Lidické
sbírky – obraz Gerharda Richtera – Onkel Rudi a Wolf Vostella – Hommage a Lidice. Oba exponáty bylo
nutné po jejich návratu do sbírky zrestaurovat, obraz Onkel Rudi byl opatřen speciální plexi schránkou,
která chrání tento vzácný obraz proti poškození a zcizení.
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VERNISÁŽ 38. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010 – 26. 5. 2010
Termín: 26. 5. – 31. 10. 2010
Ve středu 26. května 2010 byla v Lidické galerii Památníku Lidice za účasti velvyslanců a politických i
kulturních osobností České republiky otevřena již 38. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA
LIDICE 2010.
Účastnili se jí senátor Jiří Dinstbier, náměstek Ministra kultury ČR JUDr. František Mikeš, RNDr. Jiří Žalman
a Mgr. Hana Prixová Dvorská z Ministerstva kultury ČR, Alena Libřická a Jaroslava Babanová
z Ministerstva zahraničních věcí ČR, JUDr. Miroslav Šimůnek a RNDr. Pavla Zielenciová, CSc. z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, RNDr. Ján Polák a Mgr. Zuzana Karásková z Ministerstva
životního prostředí a předsedkyně České komise pro UNESCO Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Z
představitelů diplomatických sborů zúčastněných zemí byli přítomni zástupci velvyslanectví Arménie,
Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Egypta, Estonska, Filipín, Izraele, Íránu, Japonska, Kapverdských
ostrovů, Kuby, Litvy, Maďarska, Mexika, Moldavska, Mongolska, Peru, Řecka, Slovenska, Srbska, Turecka,
Ukrajiny a Venezuely. Při slavnostním zahájení byly předány z rukou senátora Jiřího Dinstbiera, náměstka
Františka Mikeše, Miroslava Šimůnka a předsedkyně České komise pro UNESCO Heleny Illnerové medaile
Lidická růže nejlepším dětským výtvarníkům z České republiky a nejlepším výtvarníkům ze zahraničí. Letos
přijela převzít medaili z rukou litevského velvyslance Aurimase Taurantase za svou malbu 8letá litevská
dívenka Skaisté Tamošaityté z Art School z Trakai se svou učitelkou Renatou Mečkovskiené, z rukou
ředitele Japonského kulturního a informačního centra Koheie Tsukamota převzal medaili oceněný japonský
chlapec Nathan Son, který navštěvuje Japonskou školu v Praze. Cenu poroty přijeli převzít zástupci ZUŠ
Spišská Belá a 3 medailisté z této školy. Ocenění jim předala konzulka slovenského velvyslanectví Jozefína
Škorupová a předseda poroty MDVV Lidice 2010 Josef Zedník.
Při vernisáži vystoupily dívky tanečního oboru a skupina PERFECT ze ZUŠ Buštěhrad. Na trubku zahrál
Gustav Sedelmayer ze ZUŠ Lounských Praha 4, kterého doprovodila na klavír Alena Králová ze stejné
ZUŠ. Doprovodný program nabídl dětem divadelní představení, zábavné hry střediska volného času
Labyrint Kladno a také projížďky v kočáře s koňmi.
Z došlého počtu 25 132 exponátů z 61 zemí udělila porota 1 463 ocenění. Dětem ze zahraničí bylo
uděleno 624 ocenění, z toho 65 individuálních medailí a 28 medailí školám za jejich kolekce kvalitních
výtvarných prací. Nejvíce jich získaly děti z Běloruska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Ukrajiny. Vedle tradičně
zajímavých prací od dětí z Filipín, Indie, Indonésie, Japonska, KLDR i Korejské republiky, si zasloužily
mimořádnou pozornost poroty také výjimečné kolekce fotografií chorvatských dětí.
České školy získaly 655 ocenění, z toho bylo uděleno 48 individuálních medailí a 28 medailí školám za
kolekce. Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most a ZUŠ Plzeň. Slovenské
školy letos získaly 184 ocenění z toho 16 samostatných medailí a 4 medaile pro školy. Nejúspěšnějšími se
staly děti ze ZUŠ Banská Bystrica, ZUŠ Holíč, ZUŠ Martin a ZUŠ Spišská Belá. Cenu poroty se letos
porota rozhodla udělit jmenované ZUŠ Spišská Belá, která každoročně obesílá soutěž velice kvalitní kolekcí
grafiky a představuje tak trvalou, cílevědomou a výbornou práci učitelů.
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Odhalení sochy Jasana Zoubka – daru do Lidické sbírky a první sochy v zahradě Lidické galerie
5. 10. 2010

V úterý 5. října 2010 v 16:30 byla v zahradě Lidické galerie odhalena socha Jasana Zoubka, dar do Lidické
sbírky. Významné akce se zúčastnili také někteří dárci do LS – Jitka Válová, Olbram Zoubek, Jiří a Jiřina
Hankeovi a Zdeňka Marschalová. Významný český sochař Jasan Zoubek, syn sochaře Olbrama Zoubka a
sochařky Evy Kmentové, se rozhodl následovat vytvořením díla a jeho darováním do Lidické sbírky své
rodiče, kteří v roce 1968 přispěli svými dary do nově vzniklé sbírky moderního umění Lidické sbírky. Dar J.
Zoubka není jen obohacením vzácné sbírky, do které přispělo během 50 let množství významných umělců,
ale také prvním příspěvkem Lidické sbírky, který bude umístěn v zahradě Lidické galerie. Pevně doufáme,
že se sbírka pod širým nebem bude rozvíjet.
Výstava prací nejmenšího čínského medailisty Kin Gi Laua v Lidické galerii
Termín: 14. – 31. 10. 2010
Ve čtvrtek 14. října 2010 v 16:00 byla jako doprovodná akce – výstava v rámci zakončení 38. Ročníku
MDVV Lidice 2010 v kinosále Lidické galerie v Lidicích otevřena výstava obrázků Kin Gi Laua, nejmladšího
čínského medailisty oceněného ve 38. ročníku MDVV Lidice 2010. K dokreslení svého výjimečného talentu
Kin Gi během vernisáže maloval a vytvořil tak další obrázek přímo v Lidické galerii. Během otevření zhlédli
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návštěvníci video, které zachycovalo Kin Gi Laua při malování ve svém prostředí – školy Simply Art v Hong
Kongu.

Vernisáž výstavy Jeskyně nymf – 16. 11. 2010
Dne 16. listopadu 2010 byla otevřena v Lidické galerii prodejní výstava s názvem Jeskyně nymf, která
představila 3 výtvarnice - Milču Eremiášovou – přední tvůrkyni a dnes již klasika moderní paličkované
krajky, Veroniku Hilskou – smaltovaný šperk a Jindru Vondrovicovou – keramika. Jakkoli rozdílné jsou
materiály, v nichž se vyjadřují (krajka, šperk, keramika) spojuje je jediné - překračují původně ryzí funkčnost
svých oborů a pozvedají je v samostatný umělecký tvar. Výstavu zahájil dramatik a překladatel Michal
Lážňovský, ukázky ze starořecké poezie přednesla herečka Hana Maciuchová.
Výstava byla doplněna kresbami dětí ze Základní školy Buštěhrad, Základní umělecké školy Buštěhrad a
Základní umělecké školy Nové Strašecí na téma nymfy a jak je děti vidí. Autory vystavených obrázků
obdarovala J. Vondrovicová dárkem.
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Ediční, vzdělávací a propagační činnost Památníku Lidice v roce 2010

Brožury:
„Lety, život za plotem“ v české, německé a anglické verzi, „Český Malín, Lidice volyňských Čechů“
Knihy:
„Prlov“, anglická verze a zvuková verze pro neslyšící knihy J. Skleničkové „Jako chlapce by mě zastřelili“
(30.3.2010), Katalog pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, Sbírka básní „Zájezd do vzpomínek“
Výstavy:
V říjnu 2010 byla dokončena putovní výstava „Lety – Život za plotem“. Tato výstava je zaměřena na historii
Romů a vývoj letského tábora.
Vzdělávací zájezd Morava - Slovensko 5. - 7. 3. 2010 pro průvodkyně Památníku Lidice
Cesta se uskutečnila zejména díky spolupráci s Muzeem SNP v Banské Bystrici a zúčastnily se jí
průvodkyně Dostálová, Chmelíková, Palečková a Stehlíková, vedoucí muzea Ing. Marinov a zástupce
ředitele Tauber.
5.3.2010 - První zastávka byla v Javoříčku, kde se uskutečnila nejdříve prohlídka Památníku s uctěním
památky padlých obětí a poté prohlídka blízké jeskyně. Poté odjela skupina do Olomouce, kde navštívila
muzeum moderního umění a sbírku umění v arcidiecézním paláci.
6.3.2010 - Navštívili pracovníci PL Muzeum SNP a při odborném výkladu paní Jany Odrobiňákové si
prohlédli celou expozici. Zajímavým přínosem bylo vzájemné vyměňování si pracovních zkušeností
získaných při provádění návštěvníků různých věkových kategorií v muzeu v Banské Bystrici, resp. v Lidicích.
Vzhledem k nepříznivým klimatickým a povětrnostním podmínkám bylo upuštěno od návštěvy Kaliště.
Náhradou se uskutečnila prohlídka Památníku Nemecké a poté evangelického celodřevěného kostela
v Hronseku, který je vyhlášenou památkou UNESCO.
7.3.2010 - Při zpáteční cestě průvodci absolvovali prohlídku zámku v Bojnicích, který je součástí
Slovenského národního muzea.
Prezentace Památníku Lidice, NKP Ležáky a KP Lety na veletrzích cestovního ruchu „GO a REGION
TOUR“ v Brně, „HOLIDAY WORLD“ v Praze a „REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY“ na výstavišti v Lysé
nad Labem
Zástupci Památníku Lidice prezentovali na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu „GO a REGION TOUR“
v Brně od 14. – 17. ledna 2010 Památník Lidice, NKP Ležáky a KP Lety na BVV v pavilonu P, ve stánku
Magistrátu města Kladno.
Zájem o informace na veletrhu byl nejen z řad starších návštěvníků, ale zejména z řad mladých lidí –
studentů. Byly zde po celou dobu vystavovány a nabízeny barevně přitažlivé letáky, brožury, publikace, po
celý den byl v provozu film o Lidicích na LCD obrazovce, dále výstavní panely, loga Památníku Lidice a
Ležáky atd. Informace podávala ochotně vždy usměvavá vysokoškolačka příjemného vzhledu Jana Plachá,
která se v posledních letech veletrhů zúčastňuje.
Od 4. – 7. února 2010 se Památník Lidice, tak jako každý rok, opět zúčastnil prezentace v kladenském
stánku Magistrátu města Kladna na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu „HOLIDAY WORLD“ v Praze.
O týden později od 12. – 14. února 2010 se Památník Lidice prezentoval na veletrhu „REGIONY ČESKÉ
REPUBLIKY“ na výstavišti v Lysé nad Labem a to ve vlastním stánku.

Útvar vzdělávání
Ve dnech 27. - 28. května 2010 se MgA. Rezková Přibylová zúčastnila v Berlíně česko-německého setkání
uspořádaného v rámci propagace německé verze knihy Jaroslavy Skleničkové Jako chlapce by mě
zastřelili, kterou ve spolupráci s Arbeitskreis Politische Bildung a Kleisthaus pořádalo České velvyslanectví
v Německu a České centrum v Berlíně.
Dne 4. června 2010 se MgA. N. Rezková Přibylová, Mgr. I. Kasalická a M. Borová zúčastnily slavnostního
vyhodnocení 16. ročníku literární a 14. ročníku výtvarné soutěže určené žákům základních a středních škol
vyhlašovaných Památníkem Terezín.
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Ve dnech 23. - 25.8.2010 se MgA. Rezková Přibylová zúčastnila Letní školy výchovy k občanství a
evropanství pořádané PF UP v Olomouci. Na přednáškách vystoupili zástupci fakulty, České školní
inspekce, Výzkumného ústavu pedagogického, občanských sdružení a dalších vzdělávacích institucí.
Témata se vztahovala k dějinám a společenským jevům 20. století a na počátku 21. století.
Ve dnech 27. - 28. srpna 2010 se MgA. Rezková Přibylová zúčastnila Letní školy etiky pořádané PF
Univerzity Hradec Králové na základě výzvy MŠMT. Cílem tohoto setkání pedagogů bylo informovat o
současném legislativním stavu zařazení etiky do Rámcového vzdělávacího programu a zároveň představit
tento předmět jako významné průřezové téma výuky.
Ve dnech 15. - 16. listopadu 2010 se N. Rezková Přibylová a M. Borová zúčastnily semináře pořádaného
komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG.
Ve dnech 17. - 18. září se MgA. Rezková Přibylová a Mgr. Sedláčková zúčastnily pracovního setkání na
téma spolupráce v oblasti práce s mládeží na památných místech, které organizovalo koordinační centrum
česko-německé mládeže Tandem Plzeň. Cílem setkání bylo iniciovat příhraniční spolupráci mezi
památnými místy na téma práce s mládeží, střednědobé a dlouhodobé nabídky pro setkávání mládeže
navazující na pracovní setkání v Lidicích v říjnu 2009.
Ve dnech 18. - 20. listopadu 2010 proběhl v rámci EU programu Grundtvig seminář česko-německobritského projektu Challenging History. Na semináři byli přítomni: MgA. Rezková Přibylová a Mgr. Kasalická
z PL, PhDr. Tlachová z Moravské galerie Brno a pracovníci z Tower of London, Imperial War Museum
London, City University London, MLA London, Orleans House Gallery a Forum Lipsko. Seminář byl
zaměřen na vzděláváních dospělých. Vedle odborných přednášek věnovaných evaluaci, terminologii a
systému vzdělávání probíhaly diskusní bloky, ve kterých účastníci semináře hledali možná řešení k
překládaným problémům daných témat.

V roce 2010 proběhlo v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků šest akreditovaných seminářů
pro učitele dějepisu, výchovy k občanství a dalších humanitních předmětů. Dvoudenní seminář pod názvem
„Nebyly jen Lidice“ proběhl v únoru v Lidicích, v dubnu v NKP Ležáky, v září na Slovensku (ve spolupráci s
Muzeem SNP v Banské Bystrici) a v listopadu v Olomouci (ve spolupráci s Katedrou společenských věd
Pedagogické fakulty UP). Jednodenní „Odbojová činnost na území protektorátu a nacistická represe“ se
konal v březnu a v říjnu v Památníku Pankrác (ve spolupráci s Kabinetem dokumentace vězeňství).
Semináře podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora
vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2010. Celkem se jich zúčastnilo
116 pedagogů.
Od ledna do června 2010 probíhal pod záštitou ministrů kultury, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy
již pátý ročník mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež „Lidice pro 21. století“. Soutěže se zúčastnilo
1909 žáků a studentů ve věku od 10 do 19 let ze sedmi zemí světa (Česká republika, Kanada, Kazachstán,
Rumunsko, Rusko, Slovensko, USA). Pátý ročník soutěže podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a
multikulturní výchovy v roce 2010.
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Také v tomto roce byl velký zájem o besedy s pamětníky. Jedna z besed byla uspořádána také v
Památníku národního písemnictví, konkrétně pro nevidomé a slabozraké studenty.
V únoru 2010 podepsali ředitel PL a vedoucí katedry fotografie FAMU deklaraci o spolupráci, jejímž
výsledkem byla výstava fotografií studentů FAMU zpřístupněná pro veřejnost ve vzdělávacím středisku PL
u příležitosti 68. výročí vyhlazení Lidic. Zároveň byla dohodnuta spolupráce na fotografické soutěži
vyhlášené v dubnu 2010 v NKP Ležáky. Soutěž je určena žákům základních a středních škol s cílem
zachytit současný stav památných míst České republiky.
V březnu měl premiéru komponovaný pořad Kdeže byl ráj - původní představení PL. Pořad je určen žákům
SŠ a je připomínkou hrdinství a statečnosti našich občanů, kteří našli odvahu postavit se nacistickému
teroru nebo se stali jeho nevinnými oběťmi. V pořadu jsou použity úryvky z dobových dokumentů, biblické
texty a básně E. Juliše, J. Kolomana Cassia a J. Zahradníčka. Účinkují: Taťjana Medvecká/Máša Málková a
Josef Somr.
V dubnu byl vydán pracovní sešit k programu „Kde bydlí sluníčko“ určeného dětem MŠ a mladším žákům
ZŠ. Pracovní sešit je prvním materiálem PL vydaným specificky pro vzdělávací program.

Vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
Příběh obce Lidice – historicky zaměřený program pro žáky vyšších ročníků ZŠ a žáky SŠ
počet účastníků: 1856
Co mi sochy vyprávěly – výtvarně zaměřený program s přesahem do historie obce Lidice je určen žákům
4. - 5. ročníku ZŠ
Počet účastníků: 156
Čtvero ročních období – výtvarný program pro žáky MŠ a žáky 1. - 2. ročníku ZŠ
Počet účastníků: 96
Jakou cenu má koruna – doprovodný program k výstavě Marie Uchytilové, určeno žákům 5. - 7. tříd ZŠ
Počet účastníků: 53
Ilustrace jako inspirace – doprovodný program k výstavě Adolfa Zábranského pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ
Počet účastníků: 20
Celkem se zúčastnilo 2 181 žáků
Doprovodné programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ
Víkendové výtvarné dílny
Počet účastníků: 84
Místo konání: Lidická galerie
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Divadelní představení pro MŠ a žáky SŠ
Můj medvěd Flóra – Divadlo Kejklíř
K čemu je slunce, když není den - pásmo složené z literární tvorby dětí z terezínského ghetta
Konference ve Wannsee – představení Činoherního studia Ústí nad Labem
Kdeže byl ráj – původní představení PL
Rudolf Höss – Činoherní studio Ústí n./L.
Počet účastníků: 319
Místo konání: Lidická galerie
Celkem se zúčastnilo 403 žáků

Přehled doprovodných kulturně – vzdělávacích akcí Lidice v roce 2010:
5. 1. 2010
Křeslo pro Jiřího Suchého
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Jiří Svoboda
12. 1. 2010
Křeslo pro botanika Václava Větvičku
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
18. 1. 2010
Křeslo pro Jiřího Grygara
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
27. 1. 2010
K čemu je slunce, když není den? Pásmo ke dni památky obětí holocaustu
účinkovali: Táňa Fischerová, Daniel Dobiáš
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28. 1. 2010
Křeslo pro překladatele, herce a šansoniera Rudolfa Pellara
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Milan Jíra
2. 2. 2010
Josef Vejvoda TRIO a host – jazzový koncert
Účinkovali: Josef Vejvoda-bicí, Ondřej Kabrna – piano, Ondřej Štajnochr - kontrabas, Marcel Bárta saxofony
11. 2. 2010
Trio Siraels
Účinkovali: Pavlína Senič - soprán, Lada Jirásková - klavír a Jitka Hosprová - viola
Hosty večera byli: Jan Paulík - kytara, Václav Fikrle - recitace
15. 2. 2010
Křeslo pro Václava Cílka – geologa, klimatologa, spisovatele
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Petra Milarová
19. 2. 2010 (a dopolední představení pro studenty)
Konference ve Wannsee
Převzaté divadelní představení Činoherního studia Ústí nad Labem
23. 2. 2010
Mistři italského baroka – pocta A.Vivaldimu
Účinkovali: Lyra da camera - Johana Rosická - soprán, Jitka Navrátilová – cembalo, Kateřina Chudobová flétna, Bledar Zajmi - violoncello
25. 2. 2010
Křeslo pro herečku Lilian Malkinu
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
8. 3. 2010
Křeslo pro Radima Uzla
večerem provázeli O. Calta a J. Mikeš, klavír Martin Fila
19. 3. 2010
„Kdeže byl ráj“ generálka původního komponovaného pořadu Památníku Lidice
Účinkovali: Taťjana Medvecká, Josef Somr, dramaturg Naďa Rezková, hudba a režie Tomáš Vondrovic
22. 3. 2010
„Kdeže byl ráj“ premiéra původního komponovaného pořadu Památníku Lidice
Účinkovali: Taťjana Medvecká, Josef Somr, dramaturg Naďa Rezková, hudba a režie Tomáš Vondrovic
30. 3. 2010
Křeslo pro Vítězslava Jandáka
večerem provázel Robert Tamchyna, flétna Žofie Vokálková, kytara Jan Irving
Cyklus koncertů sopranistky Marty Hanfové - „OD RUSALKY K ČARDÁŠI“
4. 3. 2010
1. Koncert Marty Hanfové - Dvořák není jenom Rusalka
Účinkovali: Marta Hanfová - soprán, klavírní spolupráce Ladislava Vondráčková, hosty jsou G. Petirová, J.
Kosinová, M. Matoušek, A. Češpivo, večerem provází Marek Veselý
18. 3. 2010
2. Koncert Marty Hanfové - Tragické osudy v notách (Verdi, Puccini)
Účinkovali: Marta Hanfová - soprán, klavírní spolupráce Ladislava Vondráčková, hosté: Josef Moravec –
tenor, smíšený pěvecký sbor z Buštěhradu, večerem provázel Marek Veselý
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1. 4. 2010
3. Koncert Marty Hanfové - Pletky vídeňské operetky
Účinkovali: Marta Hanfová - soprán, klavírní spolupráce Ladislava Vondráčková, hostem Vojtěch Filip tenor, večerem provázel Marek Veselý
1. 9. 2010
Setkání přátel a příznivců Památníku Lidice
5. 10. 2010
Křeslo pro generála Jaroslava Klemeše
večerem provázel historik Eduard Stehlík, klavír Petra Milarová
7. 10. 2010
Křeslo pro redaktora Jana Petránka
večerem provázel Robert Tamchyna, flétna Žofie Vokálková
14. 10. 2010
Křeslo pro spisovatele Ivana Krause
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
19. 10. 2010
„Kdeže byl ráj“, komponovaný pořad Památníku Lidice
účinkovali: Máša Málková, Josef Somr, dramaturg Naďa Rezková, hudba a režie Tomáš Vondrovic
21. 10. 2010
Křeslo pro herce Jana Přeučila
večerem provázel Robert Tamchyna, flétna Žofie Vokálková
26. 10. 2010
Kulhavý poutník
Literární pásmo z knihy Josefa Čapka
účinkovali: Otakar Brousek st., klavír Marcel Javorček, režie T. Vondrovic
2. 11. 2010
Rudolf Höss, divadelní představení Činoherního studia Ústí nad Labem
účinkoval: Kryštof Rímský
4. 11. 2010
Koncertní turné
housle Tomáš Vinklát (člen vídeňských filharmoniků), klavír Martin Fila, večerem provázel M. Veselý
11. 11. 2010
Křeslo pro Karla Šípa
večerem provázel Robert Tamchyna, viola Jan Šrámek
18. 11. 2010
Křeslo pro herečku Táňu Fischerovou
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
25. 11. 2010
Večer s písničkářem Pepou Štrosem a knihkupcem Vráťou Ebrem
7. 12. 2010
Adventní koncert
účinkoval: DPS Sluníčko z 5. ZŠ Kladno
15. 12. 2010
Vánoční koncert Trio Siraels
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účinkovali: Pavlína Senič - soprán, Lada Jirásková - klavír, Jitka Hosprová - viola. Součástí koncertu byl
křest sbírky poezie Jana Mikeše „Zájezd do vzpomínek“. Ukázky recitoval Josef Somr.

22.12. 2010
Koncert dobré vůle aneb buštěhradské děti pro obnovu sousoší lidických dětí
Účinkovali žáci ZUŠ Buštěhrad a ZŠ Buštěhrad.

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 druhé 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 sjela více jak stovka přeživších, pozůstalých a
příbuzných pardubického a ležáckého odboje. Hlavní projev si vyslechli z úst předsedy Poslanecké
sněmovny P ČR Miloslava Vlčka, k účastníkům promluvili i primátor města Pardubice a náměstek hejtmana
Pardubického kraje. Pozvání přijali také velvyslanci Ruska, Německa a Velké Británie. Součástí programu v
hotelu Zlatá štika byly přednášky historiků dr. E. Stehlíka a dr. V. Kyncla a přistoupení obce Nový Malín
k Memorandu vypálených obcí ČR.
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Dne 26. 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.

Nejen pro milovníky cykloturistiky byl 1. května 2010 zahájen provoz půjčovny kol v NKP Ležáky. Půjčovna
kol by měla sloužit především návštěvníkům, kteří se vydají za historií Ležáků po nově otevřené naučné
stezce.
17. června 2010 se v KC Skuteč a NKP Ležáky konalo slavnostní vyhlášení vítězů 5. ročníku mezinárodní
vědomostní soutěže pro mládež „Lidice pro 21. století. Oceněné literární práce přednesli T. Medvecká a J.
Somr. Čtyři nejúspěšnější soutěžící absolvovali týdenní pobyt na Moravě, který podpořily obce Prlov a
Drnovice – partneři PL.

Dne 19.6. proběhlo v NKP Ležáky vyhodnocení příspěvků druhého ročníku projektu „Oběti a hrdinové“
zaměřeného na žáky českých a slovenských škol, jehož cílem je mapování památných míst na území
České republiky. Předání ocenění autorům příspěvků (z Gymnázia v Praze 10, ze ZŠ Zubří a Gymnázia v
Českých Budějovicích) bylo spojeno s přednáškami historiků pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka a PhDr.
Vojtěcha Kyncla. Žáci si ceny převzali z rukou gen. Jaroslava Klemeše, který program obohatil o svoje
vyprávění. Na závěr měli účastníci setkání možnost v premiéře zhlédnout hraný dokument „Ležáky 42“.
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Dne 20. 6. 2010 se uskutečnila v Ležákách pietní vzpomínka k 68. výročí vyhlazení osady Ležáky.
Hlavní projev přednesl prezident republiky Václav Klaus, zdravice přednesli velvyslankyně Kanady Valerie
Raymond a generál Jaroslav Klemeš za ČSOL, závěrečné slovo zaznělo tradičně z úst předsedkyně ČSBS
Anděly Dvořákové. Na závěr pietní vzpomínky byl proveden symbolický seskok parašutistů Armády ČR do
prostoru pietního území.

Součástí pietní vzpomínky bylo předání Pamětních odznaků, které z rukou ředitele Památníku Lidice
převzalo sedm oceněných osobností za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky.
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Televizní pořad Historie.CS se natáčel v Ležákách. Realizační štáb záslužného dlouholetého projektu
České televize vysílaný na ČT 2, navštívil NKP Ležáky, aby zde natočil další díl věnovaný zejména
problematice ležácké tragédie a pardubického odboje. Za Památník Lidice se besedy zúčastnil historik
PhDr. Vojtěch Kyncl.
Vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
Ležáky – místo mé stanice – program o historii osady Ležáky je pro žáky II. stupně ZŠ
Počet účastníků: 93
Silver A – program pro žáky SŠ zaměřený na domácí odbojovou činnost v období II. světové války
Počet účastníků: 47
Kde bydlí sluníčko – program zaměřený na přírodu je určen žákům MŠ a žákům 1. - 2. tř. ZŠ
Počet účastníků: 35

Povodeň v Ležákách
Vysoké teploty dosahující 35 stupňů Celsia přešly v noci ze 17. 7. 2010 na 18. 7. 2010 do bouřkové vlny,
která se přehnala i přes Národní kulturní památku Ležáky. Bouře s přívalovými srážkami a silným větrem
způsobila značné záplavy na pietním území a způsobila škody na úpravě pietního území. Potok Ležák se
vrátil do svého řečiště v pondělí 19. 7. 2010.
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Ležácké podvečery
25. 2. 2010
Poslední fejeton
Literární pásmo z fejetonů Karla Čapka
účinkoval: Petr Kostka
4. 3. 2010
Pan Theodor Mundstock
Převzaté představení Činoherního studia Ústí nad Labem
účinkoval: Jaroslav Achab Haidler
18. 3. 2010
Křeslo pro Josefa Somra
večerem provázel Robert Tamchyna, hudební doprovod Veronika Kopecká a Klára Málková - klarinety
26. 3. 2010
Kulhavý poutník
Literární pásmo z knihy Josefa Čapka
účinkoval: Otakar Brousek st., klavír Marcel Javorček, režie T. Vondrovic
9. 4. 2010
„Kdeže byl ráj“ premiéra původního komponovaného pořadu Památníku Lidice
účinkovali: Máša Málková, Josef Somr, dramaturg Naďa Rezková, hudba a režie Tomáš Vondrovi
15. 7. 2010
Setkání s písničkářem Pepou Štrosem a básníkem Honzou Mikešem
22. 7. 2010
Křeslo pro Lilian Malkinu
večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Dominika Podholecká
26. 8. 2010
Křeslo pro Tomáše Töpfera
večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Dominika Podholecká
30. 9. 2010
Křeslo pro Václava Větvičku
večerem provázel Robert Tamchyna, klavírní doprovod Dominika Podholecká
4.11.2010
Křeslo pro Jana Přeučila
večerem provázel R. Tamchyna, klavírní doprovod Alena Strouhalová
9. 12. 2010
Adventní koncert spojený s představením sbírky poezie „Zájezd do vzpomínek“ Jana Mikeše
Účinkovali: Iveta Novotná -. kytara, Jindřich Macek - loutna, ukázky ze sbírky poezie „Zájezd do vzpomínek“
recitoval Josef Somr.
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Návštěvnost NKP Ležáky 2010
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Cel.
2010
Cel.
2009
rozdíl

cizinci

ČR

ciz. studenti

ČR studenti

zdarma

ostatní

kultura

celkem

0
6
55
5
8
18
21
13
3
10
0

0
18
171
198
263
548
731
192
186
3
0

0
0
36
0
0
5
29
0
29
0
0

25
5
222
147
536
316
280
173
351
115
0

5
225
42
51
3905
76
101
55
85
12
0

0
0
23
43
88
132
179
65
94
0
0

59
128
56
0
0
61
69
161
0
64
50

89
382
605
444
4800
1156
1410
659
748
204
50

86

2310

99

2170

4557

624

648

10494

80
+6

2583
-273

56
+43

1581
+589

3457
+1100

805
-181

290
+358

8852
+1642

Komentář:
Na podstatném nárůstu návštěvnosti má největší podíl výrazně zvýšená účast veřejnosti na pietní
vzpomínce, program Svěcení studánek při zahájení sezony, vzdělávací programy pro pedagogy a mládež a
bohatší doprovodný kulturní program.

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“.
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Památník Lidice zahájil již v roce 2009 péči o pietní místo zadáním zpracování projektových studií na
úpravu pietního místa a jeho okolí včetně přístupových komunikací, a to v několika variantách. Po
projednání předložených návrhů v pracovní skupině na Úřadu vlády a přijetím jedné z variant, byla
zpracována projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Současně bylo provedeno geodetické
zaměření pozemků a cest potřebných k realizaci záměru a k jejich odkoupení od OÚ Lety, Orlík a Králova
Lhota. Po získání územního a stavebního povolení byla s měsíčním skluzem zahájena 2. dubna
rekonstrukce přístupových cest, parkoviště a přilehlého prostoru u pietního území, kde byl vytvořen přírodní
amfiteátr. Kromě toho byly provedeny vodo a elektroinstalace, vybudovány dvě repliky původních ubikací
se stálou expozicí a sociálním zařízením a vytvořena naučná stezka. Na obecním úřadu byl pronajat a
upraven prostor pro infocentrum. První etapa prací byla dokončena k termínu pietní vzpomínky, druhá
etapa byla dokončena a stavba předána 31. května 2010.
Na základě spolupráce s německou organizací Landschafts Verand Rheinland a Střední školy obchodu,
služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Táboře vnikl projekt, v rámci
kterého čeští a němečtí studenti pomáhali s vybudováním naučné stezky v KP Lety. Projektu se zúčastnilo
8 českých a 7 německých studentů, dva němečtí a tři čeští pedagogové a byl podpořen ministrem pro
lidská práva a menšiny Michaelem Kocábem a německým velvyslanectvím v Praze.

Dne 13. května se uskutečnil pietní akt romským obětem nacismu 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.
Úvodní projev, po společné modlitbě, pronesl předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu pan
Čeněk Růžička. Hlavní projev přednesl místopředseda Senátu P ČR Jiří Liška. S krátkými projevy vystoupili
ještě zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb, Petr Uhl, zástupci německého a amerického
velvyslanectví.
Po skončení tohoto pietního aktu se většina účastníků přesunula k pomníku obětem cikánského tábora na
farním hřbitově v Mirovicích u Písku, kde k přítomným, zejména k zahraničním hostům pohovořil potomek
romských obětí pan Čeněk Růžička.
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Dne 18. 6. 2010 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná Kulturní památka Lety nacházející se u
stejnojmenné jihočeské obce. Akci pořádalo Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem Lidice.
Slavnostní zahájení provedli ministr kultury Václav Riedlbauch, zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb
a zástupce Jihočeského kraje.

2. 9. 2010 se uskutečnil zahajovací pořad Letských kulturních podvečerů. Jednalo se o představení, Každý
své břímě aneb pocta P. Josefu Štemberkovi. Účinkoval Miroslav Gabriel Částek
Dne 29. září 2010 navštívili Kulturní památku Lety, za doprovodu Czeslawa Waleka, zástupci členských
států, mezinárodních a neziskových organizací, účastníci 19. zasedání Mezinárodního řídícího výboru pro
dekádu romské inkluze (2005 – 2015).

Návštěvnost KP LETY 2010
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Cel.
2010
Cel.
2009
rozdíl

cizinci
0
0
0
0
75
0
0
0
30
0
0
0

ČR
0
0
0
0
1158
742
3397
2964
1186
716
0
0

ciz. studenti
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0

ČR studenti
0
0
0
0
350
0
0
0
0
0
0
0

obsluha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0

celkem
0
0
0
0
1595
742
3397
2964
1231
716
0
0

115

10165

12

350

0

0

15

10657

0
+115

100
+10065

0
+12

200
+150

0
0

0
0

0
+15

300
+10357
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kultura

Komentář:
Nečekaně vysoká návštěvnost KP Lety je odrazem velké účasti veřejnosti na pietní vzpomínce, ale i
trvalého zájmu médií a potažmo i veřejnosti o rekonstrukci památníku v Letech. Srovnání s rokem 2009
není směrodatné, protože péče o KP Lety byla celý rok 2009 mizivá, informace a dopravní značení
zanedbatelné a statistika se nesledovala. Počet návštěvníků 2009 proto vychází pouze z účasti veřejnosti
na pietní vzpomínce.

5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY

Výnosy 2010 celkem

30 121 tis.Kč

Výnosy z hlavní činnosti:
vstupné .............................................................

1 369 tis. Kč

příspěvek Ministerstva kultury ČR ....................

21 235 tis. Kč

ostatní příjmy ....................................................

7 517 tis. Kč

Výnosy z jiné činnosti:
hospodářská činnost …………………………….

Náklady 2010 celkem

409 tis. Kč

30 121 tis.Kč

Náklady na hlavní činnost:
materiálové náklady a energie ………………….

3 733 tis. Kč

služby ……………………………………………..

7 326 tis. Kč

osobní náklady celkem …………………….........

5 845 tis. Kč

ostatní náklady ……………………………........... 13 217 tis. Kč
Náklady na hospodářskou činnost:
hospodářská činnost ……………………………..

300 tis. Kč

Dotace z územně správních celků:
Fond primátora města Kladna

25 tis. Kč

Pardubický kraj

30 tis. Kč

Středočeský kraj, dotace na obnovu Sousoší Míru

263 tis. Kč

Grant Gruntwig (Dům zahraničních služeb)

287 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu:
Příspěvek na provoz

18 704 tis. Kč
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Účelové dotace

77 tis. Kč „Mezinárodní dětská výtvarná výstava“
1 804 tis. Kč „Lety provoz“
44 tis. Kč výstava „Sir Barnett Stross v kontextu poválečného vývoje Lidic“
71 tis. Kč prezentační DVD, dokument o Lidické sbírce
85 tis. Kč Reprezentativní putovní průřezové výstavy 37. ročníku MDVV
Lidice
190 tis. Kč Odborné akreditované semináře pro učitele
259,88 tis. Kč Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“

Neinvestiční prostředky

2 530,88 tis. Kč

Investiční prostředky

87 tis. Kč
17 336 tis. Kč

ISO - odvlhčovač
ISPROFIN rekonstrukce Památníku Lety
ISPROFIN NA AKCI 234V112000336, č. účelu 09334089

Sponzorské příspěvky a dary byly v roce 2010 použity takto:

287 tis. Kč

z toho:
Neurčené:

17 tis. Kč

Na údržbu Růžového sadu:

18 tis. Kč

Na přehlídku pěveckých sborů „Světlo za Lidice“

140 tis. Kč

Lidické zimní večery

60 tis. Kč

MDVV

30 tis. Kč

Publikační činnost „Zájezd do vzpomínek“:

22 tis. Kč

Jmenovitý seznam největších dárců v roce 2010
Dary určené pro kulturní a doprovodné aktivity Památníku Lidice (celkem bylo zasláno 292 521,- Kč)
100 000,00 STAVITELSTVÍ KLADNO, s.r.o.
50 000,00 PETRA S.R.O.
35 691,00 DARY VLOŽENÉ DO KASIČEK V PAMÁTNÍKU LIDICE
30 000,00 RWE ENERGIE, a.s.
25 000,00 MĚSTO KLADNO
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15 000,00 NADACE ŽIVOT UMĚLCE
15 000,00 OS KOVO
14 000,00 DÁŠA ČERVENCLOVÁ
9 800,00 OBEC LIDICE
5 000,00 JAN PAULÍK
5 000,00 JAROSLAV KLEMEŠ
5 000,00 LENKA TOMANOVÁ
5 000,00 MULLER
3 000,00 DAGMAR TURKOVÁ
3 000,00 AUTO ŠTĚPÁNEK
2 005,00 INGRID PECHÁČKOVÁ
2 000,00 MARTIN PEROUTKA, polygrafická a papírenská výroba
1 825,00 COMUNE DI BUCINE, ITALIE
1 000,00 ZO ČSBS LIDICE

Dary pro Růžový sad (celkem bylo zasláno 19 133,- Kč)
Dalších 70 dárců věnovalo do Růžového sadu sazenice růží požadovaných odrůd.
7 500,00 DARY SVATEBNÍCH PÁRŮ
3 000,00 DAMIR HOLAS
3 000,00 MANŽELÉ SKÁLOVI
1 500,00 JITKA VESELÁ
1 000,00 MAREK VESELÝ
1 000,00 SVAZ DŮCHODCŮ ČR
800,00 ŠÁRKA ZAPALAČOVÁ
500,00 ZDENA HOREŠOVSKÁ
500,00 SVAZ DŮCHODCŮ STŘED.KRAJ
333,00 VÁCLAV BREJNÍK

Dary pro obnovu Sousoší – pomníku dětských obětí války (celkem bylo zasláno 168 947,- Kč)
25 000,00 PROKOPEC JINDŘICH
11 174,00 KONCERT DOBRÉ VŮLE
10 000,00 JEDLIČKOVÁ MARTA, JEDLIČKA BORIS
10 000,00 ADAM DVOŘÁK
10 000,00 G.FOX SECURITY
7 000,00 OBERBANK AG POBOČKA PRAHA
6 000,00 ZŠ N.-C.POR. A GYMNÁZIUM TM V PRAZE
5 000,00 ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
5 000,00 PROJAN SERVICE S.R.O.
4 833,00 KLAUS MICHAEL ZINNECKER HUMBPOLDT GYMNAZIUM
4 600,00 OBEC OPOČNO
4 000,00 BARUNKA JANOUCHOVÁ
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4 000,00 OBEC LIDICE
3 000,00 MAIXNER ZDENĚK
3 000,00 CUTKA JIŘÍ
2 000,00 OBEC LETY
2 000,00 AMOND s.r.o.
2 000,00 TKADLEČKOVÁ CARLA
2 000,00 FLÍGL JIŘÍ
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 703,00

ZDENĚK KUCHYŇKA
OV KSČM KLADNO
MAREŠOVÁ EVA
DRUŽINA ZŠ BUŠTĚHRAD

1 345,00 OBEC ŽILINA
1 300,00 ZAMĚSTNANCI G FOX
1 000,00 NĚMEČEK JAN
1 000,00 PAVLÁTOVÁ MICHAELA
1 000,00 FISCHER CYRIL
1 000,00 RABON MARTIN - SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS OPEVNĚNÍ o.p.s.
1 000,00 SOJKA VÍT
1 000,00 BICEK MILOŠ
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

TOMÁŠ RUTRLE
BOBEK FRANTIŠEK
IVA ŽEJDLOVÁ
BICKPOVI – HRAD NEČTINY

1 000,00 JOSEF VOLF
1 000,00 TAUBER JAROSLAV
25 992,00 OSTATNÍ DROBNÍ DÁRCI
Seznam dárců naleznete také na internetu na adrese www.lidice-memorial.cz
Všem jmenovitým i nejmenovaným dárcům patří velký dík Památníku Lidice. Také jejich přispěním
se podařilo uskutečnit řadu akcí vyjmenovaných v této výroční zprávě.

6. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

V roce 2010 byly v Památníku Lidice provedeny následující investiční akce a opravy:
Investice a opravy Památník Lidice:
- zahájeny práce na zhotovení kopie sousoší „Mír“ v kašně Růžového sadu
- oprava izolací nádrže kašny v růžovém sadu
- instalace odvlhčovače v depozitáři LG
- opravy a výměna latí u všech laviček na PÚ
- instalace rolet a fólií (zastínění) na oknech v expozici stálé sbírky v přízemí LG
- rozšíření EZS a CCTV v expozici stálé sbírky v přízemí LG
- zdokonalení zabezpečení sousoší dětí
Investice a opravy v Ležákách:
- oprava pozemků poškozených povodní
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-

kolaudační souhlas k užívání vrtané studny
osazení PÚ dalšími lavicemi, inf. tabulemi a mezníky
otevření půjčovny kol
provedena montáž VPS-APC 500 jako záloha na napájení
instalace web kamery na muzeu
oprava omítky a nátěr omítky na zadní straně muzea
obnovení parkovacích čar
reklamace a oprava střešní krytiny na muzeu
pročištění odpadního potrubí v restauraci

Investice a opravy v Letech:
- vykoupení pozemků pro rekonstrukci od obcí Lety, Orlík n/Vl. a Králova Lhota
- realizace investiční akce „Rekonstrukce Památníku Lety“ včetně získání kolaudačních souhlasů k
užívání
- v souvislosti s dosažením výrazných úspor při výběru dodavatele byla vyřízena a následně
zrealizována změna investičního záměru: oproti původnímu plánu bylo navíc vybudováno
odvodnění pozemků, automatický závlahový systém, informační systém na příjezdových
komunikacích, mobilní exponát, byl pořízen osobní automobil a komunální úklidový stroj, objekty
byly zabezpečeny EZS, EPS a CCTV, byl zřízen hydrogeologický průzkum, jehož výsledkem byla
vrtaná studna s velkým přítokem velmi kvalitní vody
- pořízení nářadí na provádění údržby zeleně a stavebních objektů (křovinořez, vrtačka a pod.)
Na úseku údržby a oprav bylo realizováno:
technické zajištění všech společenských akcí pořádaných Památníkem Lidice
Lidice:
-

výměna čerpadla v studni pro zavlažovací systém
předsezónní a posezónní servis čerpací techniky fontán
pravidelný servis výtahů, vzduchotechniky, EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasících přístrojů
komplexní údržba zeleně v areálu NKP, Růžovém sadu a v zahradě u galerie
odstranění polomů po vichřici
servis a opravy dopravních prostředků a zahradní techniky
odstraňování škod způsobených vandaly a zloději
zajištění přípojek vody a elektřiny pro stánkaře při pietním aktu

Ležáky:
- pravidelný servis EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasících přístrojů
- komplexní údržba zeleně v areálu NKP
- pravidelné odběry vzorků z vrtu
Lety:
-

další odstraňování náletových dřevin
zřízení Infocentra v obci Lety
údržba zeleně, komunikací a naučné stezky
zajišťování oprav dopravního prostředku a zahradní techniky
odstraňování škod způsobených vandaly a zloději

7. VÝHLED NA ROK 2011

V první řadě se musíme se ctí vyrovnat s nepopulárním úkolem a tím je pokračovat v razantních úsporných
opatřeních daných výrazně sníženým rozpočtem provozních prostředků, mezd a pracovníků na rok 2011,
navzdory tomu, že takový postup je v přímém rozporu ke stále se rozšiřujícím aktivitám Památníku. Jedním
z východisek by mohla být vyšší návštěvnost a získání dalších sponzorů, ale i dotací z EU.
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Památník Lidice se ve své činnosti v roce 2011 opět zaměří na výstavní, ediční, vzdělávací i propagační
činnost. Po zkušenostech z minulých let je potřeba rozšířit nabídku ve vzdělávání pedagogů a mládeže a
zaměřit se více na programy pro seniory. Ke vzdělávání chceme využít i nový potenciál, který se nabízí
využitím KP Lety. Nadále musíme intenzívně využívat dosud žijících pamětníků a pořádat besedy nejen
v Lidicích, ale i na školách po celé republice.
Vedle úspěšné 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 poprvé uspořádat šachový turnaj pro mládež.
Podle dosavadního vývoje spolupráce s ostatními podobně postiženými místy v české republice i v Evropě je
zřejmé, že významnou součástí činnosti Památníku Lidice bude i v roce 2011 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.
Zástupci Památníku se zúčastní odborných seminářů v běloruském Minsku, ve Flossenbürgu ve SRN, ale i
v Muzeu SNP v Banské Bystrici.
K dalším z konkrétních úkolů, které chceme realizovat na začátku roku 2011, patří přestavba expozice sbírky
moderního umění v Lidické galerii tak, abychom ji maximálně přiblížili k expozici muzea a souvisejícím
událostem a příběhům a mohli tak expozici zároveň využít i ke vzdělávacím účelům. Největším problémem
při kompletním řešení však bude notorický nedostatek investičních prostředků. Za stěžejní proto považujeme
navázání úzké spolupráce při péči o stálou sbírku moderního umění s Moravskou galerií v Brně.
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 pro studenty z
okolních škol. Pokračovat budeme i v pořádání sobotních výtvarných dílen pro děti. Pro zájem dětí
poskytneme i nadále technickou podporu dětskému divadélku ÍČKO, které má v okolí 40-ti letou 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. Během prvního pololetí bude definitivně zprovozněna naučná stezka z Vrbatova
Kostelce do Ležáků. Poprvé zde uskutečníme pro mládež Memoriál Karla Kněze v orientačním závodě a
pochod Oheň (bez) naděje z Ležáků do Pardubiček. Pokračovat budeme i v organizování lednových setkání
Silver A v paměti tří generací v Pardubicích. Navážeme další spolupráci s regionálními historickými
vojenskými kluby a s Muzeem demarkační linie v Rokycanech, což by mělo přinést další potřebné oživení do
činnosti NKP. V ležáckém muzeu budeme pokračovat v kulturně-vzdělávacích pořadech, které si zde našly
pravidelné diváky.
Zaměření činnosti Památníku Lidice bude opět napřeno na zviditelnění KP Lety ve vztahu ke školám i širší
veřejnosti. Vytvořit vhodné propagační materiály; pracovat na sestavení akreditovaného odborného
semináře pro učitele; dokončit ve spolupráci s Úřadem vlády vzdělávací a prezentační DVD o historii Romů
na pozadí letského tábora a vytvořit krátký dokumentární film o historii tábora v Letech.
V propagaci činnosti Památníku Lidice budeme, i přes snížený rozpočet a omezení běžné inzerce, využívat
stávající potenciál úspěšných doprovodných aktivit, zlepšenou spolupráci s některými médii, zejména pak
s veřejnoprávní televizí a využijeme vhodně i masivní propagaci filmu LIDICE. Pokusíme se nalézat i jiné
neotřelé formy naší propagace jako je například výloha ve frekventované Celetné ulici v Praze.
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Rok 2011 je pro nás i nástupním rokem příprav akcí pro důstojné připomenutí významného 70. výročí lidické
a ležácké tragédie.
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