
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

Zahájení sezony Památníku Ležáky 2018 
23. 3. 2018 

 
Dovolujeme si vás pozvat na Zahájení návštěvnické sezony v Památníku ležáky, 
které se uskuteční dne 23. 3. od 15.00. Po dlouhé zimní přestávce a omezené 
otevírací době zahájíme symbolicky hlavní návštěvnickou sezónu a to v otevírací 
době hlavní sezony. 
 
Duben, květen, červen  úterý – neděle  9.00 – 17.00 
Červenec, srpen   denně   9.00 – 17.00 
Září, říjen    úterý – neděle  9.00 – 17.00 
 
Zahájení sezony je pro Památník Ležáky důležitou a tradiční záležitostí, a proto je 
připraven bohatý doprovodný program s účastí řady významných osob a osobností. 
 

 
 
 
Začátkem celého doprovodného programu bude od 15.00 úvodní slovo ředitelky 
Památníku Lidice, Martiny Lehmannové. Současně bude pokřtěna nová kniha 
Domov můj – svědectví portrétu fotografa Martina Homoly, která završuje 
několikaletý projekt portrétování přeživších tragédií v Lidicích a Ležákách. Tato 
neobyčejná kniha představuje všechny přeživší jako jedinečné osoby plné smíření, 
životní energie a především naděje. Symbolický křest knihy Domov můj – svědectví 
portrétu v Ležákách autor věnuje vzpomínce na nedávno zesnulou Marii 
Jeřábkovou, rozenou Šťulíkovou, jejíž fotografie jsou také součástí této knihy. 



 

 

 
Od 15.15 pronese Plk. gšt PhDr. Eduard Stehlík, MBA úvodní slovo k otevírané 
výstavě „Vše pro Vlast. Památce padlých a zemřelých příslušníků 43. 
výsadkového praporu Chrudim“. Tato výstava byla připravena ve spolupráci 
Památníku Ležáky, Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany a 43. 
výsadkového praporu Chrudim a je věnována památce všech příslušníků 
chrudimského výsadkového praporu, kteří položili své životy při plnění služebních 
úkolů. Výstava bude instalována v Minigalerii Památníku Ležáky a bude možné ji 
navštívit od 23. 3. do 31. 5. 
 
Tradiční otevření a svěcení ležáckých studánek se uskuteční od 16.00. Ležácké 
studánky posvětí npor. Milan Novotný, vojenský kaplan 43. výsadkového praporu 
Chrudim. Doprovod při otevírání a svěcení studánek bude opět v režii dětí a to dětí 
ze ZŠ Miřetice a ZŠ Včelákov. 
 
Hlavní bod programu je Křeslo pro hosta od 17.00, do kterého tentokrát přijal 
pozvání publicista, moderátor a redaktor Českého Rozhlasu Václav Žmolík. 
Pořadem bude provázet ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová a o 
hudební doprovod se postará Barbora Málková. 
 
V sezóně 2018 si připomene 76. výročí vyhlazení obce Ležáky, ale mimo to přinese 
letošní sezóna opět řadu zajímavých a jedinečných projektů, výstav i pravidelných 
akcí.   
 
 
11. 4. Memoriál Josefa Šťulíka  
25. 5. Vyhlášení výsledků soutěže Ležáky – poselství ukryté v květech  
22. 6. Memoriál Karla Kněze  
24. 6. Pietní vzpomínka k 76. výročí vyhlazení osady Ležáky  
25. 6. „Oheň (bez)naděje“  
8. 11. Ležácké veršování.  
 
Plánované výstavy v Minigalerii.  
23. 3. – 31. 5.  „Vše pro Vlast“  
1. 6. – 30. 10. „Lidičtí muži v boji za svobodu“  
Od 1. 11. „Lidice a doba prezidenta osvoboditele“. 
 
Více a podrobné informace o všech akcích naleznete na www.lezaky-memorial.cz 
 
  

http://www.lezaky-memorial.cz/


 

 

Kontaktní osoby: 
 
Filip Petlička        Kamila Chvojková 
Vztahy s veřejností       Vedoucí Památníku Ležáky 
petlicka@lidice-memorial.cz     chvojkova@lidice-memorial.cz 

731 110 98        739 335 734  
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