
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva 
 

12. 8. 2015 
 

Výstava „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ 
 

 

Výstava se koná ve výstavní síni IN MEMORIAM v areálu muzea Památníku Lidice 
od 1. 9. do 30. 12. 2015 

  
 

Otevřeno denně: 
- (září – říjen) 9:00 – 18:00 hod.  
- (listopad – prosinec) 9:00 – 16:00 hod. 
Vstup zdarma. 

 
Výstava „NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ“ 
 
Po příchodu německých nacistických jednotek 10. června 1942 do Lidic byly ženy a děti shromážděny v budově 
místní školy, odkud byly následujícího dne odvezeny do kladenského gymnázia, kde strávily společně tři dny. Zde 
byly vybrány první tři děti do německých rodin. Ostatní děti byly po odloučení od matek převezeny do Lodže, kde 
došlo ke druhému výběru. Tehdy vedení loďžského Rasového a přesidlovacího úřadu určilo pro adopci dalších 
sedm dětí. Celkem 82 lidických dětí našlo svou smrt v polském Chelmnu nad Nerem. Děti do jednoho roku, bylo 
jich sedm, byly převezeny do Prahy, kde v červenci jedno zemřelo a zbylých šest dětí bylo začátkem roku 1943 
převezeno z Karlova náměstí do Krče, kde se dožily konce války.  Ze sedmi dětí, které se narodily po lidické 
tragédii, šest v Praze Dykově ulici, žijí pouze dvě, o zbývajících čtyřech dětech se dodnes neví, co se s nimi stalo. 
Sedmé dítě, které se narodilo v KT Ravensbrücku bylo okamžitě zavražděno. 
Výstava přibližuje pohnuté osudy lidických dětí, z nichž se po skončení II. světové války vrátilo do Lidic ze 105 
pouhých 17. 
Děti byly nalezeny díky obětavému úsilí Československého červeného kříže, veřejnosti a také díky velkému 
nasazení paní Josefiny Napravilové, jejíž život a zásluhy připomene svým návštěvníkům Památník Lidice na další 
ze svých výstav. 
 
Autor výstavy: plk. PhDr. Eduard Stehlík 

Počet výstavních panelů: 8 + 1 úvodní na bannerech  

Rozměry bannerů: 80 cm x 200 cm  

Jazykové verze: český jazyk, anglický jazyk  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 
Kontaktní údaje: 
Památník Lidice 
Tokajická 152 
273 54  Lidice 
tel.:+420 312 253 063 
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz 
 
Mediální partneři:     
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