
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

Pietní vzpomínka k 76. výročí vyhlazení 
Lidic 

 
Celostátní přehlídka dětských pěveckých 

sborů „Světlo za Lidice“ 
10. 6. 2018 

 
„Války přináší tragédie, malé i velké. Lidice v kontextu historie představují tragédii 
výjimečnou. Nevinní lidé byli zavražděni a jejich smrt se měla stát výstrahou. Celý 
svět se v roce 1942 dozvěděl o Lidicích. Jméno Lidice mělo budit strach. 
Ve skutečnosti se ale stalo synonymem vzdoru lidí, kteří chtěli bojovat proti 
nacismu. Jméno Lidice dnes není jen symbolem tragédie, ale i naděje v to, 
že proti zlu je možné a dokonce nutné bojovat, a že i při jakékoliv jeho síle bude 
vždy poraženo.“ 

Martina Lehmannová 
ředitelka Památníku Lidice 

 
Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury, ve spolupráci s obecním 
zastupitelstvem v Lidicích a Českým svazem bojovníků za svobodu, pořádá 
dne 10. 6. 2018 „Pietní vzpomínku k 76. výročí vyhlazení Lidic“ na které 
přednese hlavní projev předseda vlády ČR, pan Andrej Babiš. 
 
 

Součástí Pietní vzpomínky je 12. ročník Celostátní přehlídky dětských 
pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ pořádané pod záštitou SENÁTU 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, 
KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE a pod uměleckou záštitou Marka 
Ztraceného. 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V letošním roce uplyne 76 let ode dne, kdy přestala existovat obec Lidice.  
173 mužů bylo zastřeleno na místě, ženy a děti odvlečeny pryč. Ženy a děti byly 
násilně odděleny v Kladně, odkud nacisté ženy odvezli do koncentračního tábora 
Ravensbrück a děti, které nebyly vybrány k poněmčení, do Chelmna, kde byly 
zavražděny. Obec byla srovnána se zemí tak, aby po ní nezůstala jediná 
památka. Tento čin čiré brutality a zběsilé pomsty se nesmazatelně zapsal 
do smutné tváře dějin a pohnul celým světem. Památník Lidice pořádá Pietní 
vzpomínku na osud lidických obyvatel, kteří zemřeli proto, aby svět nikdy nemohl 
zapomenout na to, co je člověk schopen udělat člověku. 
 
Program Pietní vzpomínky: 
 
09:00 – 09:45 Mše na základech kostela sv. Martina  

  Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. 

  pomocný biskup a generální vikář pražské arcidiecéze 

09:45 – 10:00 Přesun hostů ke společnému hrobu 

10:00 – 10:40 Kladení věnců u společného hrobu  

10:40 – 10:45 Státní hymna 

10:45 – 10:50 Přivítání hostů ředitelkou Památníku Lidice 



 

 

10:50 – 10:55 Hlavní projev předsedy vlády ČR, pana Andreje Babiše 

10:55 – 11:00 Modlitba kaplana pplk. Miloslava Kloubka 

11:00 – 11:05 Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky 

11:05 – 11:10 Poděkování ředitelky Památníku Lidice a pozvání k přehlídce 

dětských sborů 

11:10 – 11:15 Vystoupení pěveckého sboru BRUNCVÍK 

11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu 

11:25 – 11:35 Vystoupení pěveckého sboru Japonské školy v Praze u sousoší 

dětí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již po 12. je součástí Pietní vzpomínky také celostátní přehlídka dětských 
pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ na které vystoupí celkem 14 pěveckých 
sborů ze všech krajů a Hlavního města Prahy. Záštitu nad přehlídkou převzal 
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu 



 

 

Parlamentu České republiky. Uměleckou záštitu pro letošní ročník převzal 
zpěvák Marek Ztracený. 
 
„Moje generace zná tyto tragické okamžiky naší historie jen z vyprávění, filmů 
nebo knížek. Cesta do Lidic pro mne bude ctí, a navíc na přehlídku dětských 
pěveckých sborů! Každý zpěvák nějak začíná a tak všem, se kterými se na pódiu 
setkám, už dnes držím palce! Třeba to bude některý z nich, kdo za pár let bude 
v mé roli a převezme záštitu nad touto akcí! Kdo ví? Těším se na setkání!“ 

 
Marek Ztracený 

 
 
Program Světla za Lidice: 
 
11:30   Přijetí vedoucích sborů zástupcem SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, VÝBOR PRO 

  VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE, starostkou obce Lidice Veronikou 

  Kellerovou, Markem Ztraceným a ředitelem přehlídky Lukášem Mekiňou 

11:45   Slavnostní zahájení přehlídky sborů  

11:50   Státní hymna a společné skladby všech dětských sborů 

12:00   Vystoupení Marka Ztraceného 

 

 

12:25  Jednotlivá vystoupení dětských pěveckých sborů ze 14 krajů ČR 

  DFS Jitřenka Český Krumlov 

  RE-CANTO Vyškov   

  SAŠÁCI Aš  

  Zámecký pěvecký sbor Jičín  

  Carola Liberec  

  Domino Opava   

  Arieta Mohelnice   

  Studánka Horní Bradlo   

  Mariella Plzeň  

  Radost Praha   

  Slunečnice Kroměříž  

  Carmen Louny  

  Dívčí pěvecký sbor Prímadonky Havlíčkův Brod   

  Sluníčko Kladno   

13:45     Závěrečná skladba všech sborů 

 

Další důležité informace: 

 



 

 

Vstupné:  vstup do výstavních prostor Památníku Lidice je pro všechny 
návštěvníky zdarma  
Muzeum (od 11.00 hod.), Lidická galerie (od 9.00 hod.); 
do všech objektů je bezbariérový přístup. 

 
Parkování:  na hlavním parkovišti u muzea pro hosty - na parkovací kartu, 

na parkovišti u Lidické galerie, v přilehlých ulicích obce Lidice  
a pod hřbitovem. 

 
Občerstvení:  po celý den v občerstvení vedle Glorietu, 

stánky u Aleje B. Strosse, nebo v restauraci Lidická galerie, 
občerstvení pro pozvané hosty od 11.45 hodin v  prostoru za 
muzeem 

 
Prodej upomínkových předmětů:  recepce Památníku Lidice a Lidické 

galerie (pohlednice, publikace, suvenýry, turistické známky, 
pamětní mince, turistické známky aj.) 

 
WC:   v muzeu, veřejné WC vedle Glorietu, u hřbitova a v Lidické 
galerii 
 
Veřejná doprava:  autobusové spojení ze stanice metra A Nádraží Veleslavín 
   linky 300 a 322; ze stanice metra B Zličín linka 324 
 
Fakta a zajímavosti o Lidicích a Památníku Lidice 
 

- poprvé se o Lidicích píše roku 1318 ve Zbraslavské kronice 
- důvodem pro vyhlazení Lidic nacisty se stala domnělá souvislost jednoho 

z lidických občanů s atentátem na říšského protektora R. Heydricha dne  
27. 5. 1942 

- přímo v Lidicích bylo dne 10. 6. 1942 zastřeleno 173 lidických mužů 
- dalších 26 občanů Lidic bylo zastřeleno 16. 6. 1942 v Praze Kobylisích 
- pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 57 lidických žen a 3 zemřely 

na pochodu smrti 
- v deportačním táboře v polském Chelmnu bylo v plynovém autě udušeno 

82 lidických dětí 
- 5 dětí zemřelo v kojeneckém ústavu, 1 v KT Ravensbrück 
- po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a  

17 lidických dětí 
- první pomník v Lidicích odhalili vojáci Rudé armády dne 3. 6. 1945 
- 15. 6. 1947 byl položen základní kámen nových Lidic (k vidění vedle 

vchodu do budovy OÚ Lidice) 



 

 

- na Vánoce roku 1949 se do nově postavených domků nastěhovali první 
obyvatelé, lidické ženy a děti 

- roku 1955 byl založen „Sad přátelství a míru“, kde byly vysazeny růže 
z celého světa (Lidice byly vyvražděny v čase květu růží) 

- roku 1967 byla založena Lidická sbírka soustřeďující dnes 540 děl 
od umělců z celého světa, kteří svá díla věnovali Lidicím 

- roku 1972 se konal první ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice, letošního 46. ročníku se zúčastnilo téměř 30 000 účastníků ze  
77 zemí světa 

- roku 2000 byla na lidickém pietním území po 31 letech práce dokončena 
instalace „Pomníku dětských obětí války“, monumentálního sousoší  
82 zavražděných lidických dětí vytvořených sochařkou Marií Uchytilovou 

- téhož roku vznikl Památník Lidice jako příspěvková organizace Ministerstva 
kultury 

- roku 2001 byla zahájena obnova lidického Růžového sadu, kde nyní roste 
přes 24 000 růžových keřů ve 240 odrůdách včetně unikátní odrůdy „Lidice“ 

- roku 2003 byla otevřena Lidická galerie, stálá expozice Lidické sbírky 
- roku 2005 se v lidickém Růžovém sadu konala první svatba, od konce roku 

2015 se zde uskutečnilo již 338 svatebních obřadů 
- součástí života Lidic se stala bohatá nabídka kulturních pořadů pořádaných 

Památníkem Lidice, zejména Lidické zimní večery 
- v letošním roce proběhl již 13. ročník Mezinárodní vědomostní soutěže pro 

děti a mládež „Lidice pro 21. století“ 
- od června 2006 je v provozu zrekonstruované muzeum s novou 

multivizuální expozicí pod názvem „… a nevinní byli vinni“ 
- v roce 2008 bylo otevřeno nové vzdělávací středisko, kterým prošlo již  

21 471 studentů 
- od roku 2006 uspořádal Památník Lidice 75 odborných seminářů, kterých se 

zúčastnilo 1440 pedagogů 
- v obci Lidice dnes žije 563 obyvatel 



 

 

 

Kontaktní osoby: 
 
Filip Petlička 
Vztahy s veřejností 
petlicka@lidice-memorial.cz 
+420 731 110 98 4 
 
Renata Hanzlíková 
Vedoucí oddělení prezentace 
Hlavní organizátorka Pietní vzpomínky 
hanzlikova@lidce-memorial.cz 
+420 739 690 567 
 
www.lidice-memorial.cz 
www.lezaky-memorial.cz 
www.lidice21.cz 
www.mdvv-lidice.cz 
 
 
 
Mediální partner:  
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