
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

Pietní vzpomínka k 76. výročí vypálení 
Ležáků 
24. 6. 2018 

 
Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury ČR a hejtmana Pardubického kraje, 
ve spolupráci s obecním zastupitelstvem v Miřeticích, ČSBS a ČsOL,  
pořádá dne 24. 6. 2018 „Pietní vzpomínku k 76. výročí vypálení osady Ležáky“. 

 

 
 
Ležáky byla malá osada kameníků. První písemná zmínka se váže k roku 1698. 
Do 24. června 1942 tu žilo v devíti staveních 54 obyvatel.  V roce 1939 vznikla 
na Ležákách osmičlenná odbojová organizace zvaná Čenda, která se později 
rozrostla, díky některým lidem z okolí, na zhruba 25 členů. 
Z 28. na 29. prosince 1941 byl nad protektorát Čechy a Morava vyslán kanadský 
letoun Halifax se třemi paravýsadky – Silver A, Anthropoid a Silver B. Výsadku 
Silver B se akce nepovedla. Skupina Antrhropoid –  měla za úkol provést atentát 
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výsadek Silver A - měl 
za úkol dopravit vysílací stanici s kódovým označením Libuše, navázat ztracené 



 

 

spojení s exilovou vládou v Londýně a spolupracovat s místní a pardubickou 
odbojovou organizací. 
Vysílačka Libuše, kterou obsluhuje Jiří Potůček, vysílá ze strojovny lomu Hluboká 
u Dachova, v těsném sousedství Ležáků, na konci května 1942 se už nachází 
v ležáckém mlýně Jindřicha Švandy. 
Ve středu 24. června 1942 ráno vyjela od pardubické služebny gestapa ozbrojená 
kolona aut, poté v osadě rabovali a začali stavení zapalovat. Ještě téhož večera 
nacisté zavraždili nedaleko pardubického Zámečku 33 obyvatel Ležáků, 18 žen  
a 15 mužů. Dalších 7 osob z Ležáků a více než čtyřicet spolupracovníků 
parašutistů zastřelili nacisté 25. června a 2. července 1942. 11 ležáckých dětí 
našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. 
Sestry Jarmilu a Marii Šťulíkovy nacisté uznali za vhodné k poněmčení a předali 
je pod cizími jmény do německých rodin, po válce se obě vrátily do vlasti. 
 
Program Pietní vzpomínky: 

08:30 – 09:15  Mše celebrovaná u muzea 

09:00 – 09:50  Příjezd hostu na parkoviště, snídaně v restauraci 

09:15 – 09:35 Předání Pamětních odznaku Památníku Lidice v muzeu 

09:35 – 09:55  Přesun hostu na seřadiště k věncům před muzeem 

09:55 – 10:00  Odchod s věnci k pomníku „Kniha obětí“ u lomu 

10:00 – 10:40 Kladení věnců delegacemi u pomníku „Kniha obětí“ 

10:40 – 10:42 Státní hymna 

10:43 - 10:50  Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáku 

10:50 – 10:55  Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice 

10:55 – 11:00 Hlavní projev 

11:00 – 11:10  Projev zástupce ČsOL 

11:10 – 11:15  Závěrečné slovo předsedy ÚV ČSBS 

11:15 – 11:20 Vystoupení pěveckého sboru Plamen Přelouč 

11:20 – 11:25  Zapálení Ohne (bez) naděje 

11:20 – 11:25 Seskok vojenských parašutistu do prostoru u mohyly 

11:25 – 11:30 Poděkování účastníkům moderátorkou a rozloučení 

  



 

 

 
 
Kontaktní osoby: 
 
Filip Petlička 
Vztahy s veřejností 
petlicka@lidice-memorial.cz 
+420 731 110 98 4 
 
Kamila Chvojková 
Vedoucí Památníku Ležáky 
chvojkova@lidice-memorial.cz 
+420 739 335 734 
 
www.lidice-memorial.cz 
www.lezaky-memorial.cz 
www.lidice21.cz 
www.mdvv-lidice.cz 
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