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1. ÚVODNÍ SLOVO
Památník Lidice prošel složitějším personálním obdobím. Po úmrtí paní ředitelky Ing. Marie
Tělupilové v závěru roku 2004, byl pověřen řízením PL její zástupce pan Jaroslav Tauber, avšak
s omezenými pravomocemi. Následně bylo MK ČR vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice
ředitele PL. Výběrové řízení probíhalo od února do dubna a na základě jeho výsledku jsem byl do
funkce ředitele jmenován s nástupem od 9. května 2005.
Památník Lidice jsem přebíral od pana Taubera v poměrně komplikované situaci. V přípravě
byla jednak pietní vzpomínka s termínem 10.6. a zároveň MDVV Lidice s vernisáží 2.6. Navíc, a
především, byla od února v plném běhu stavební rekonstrukce muzea avšak nepracovalo se na
vytváření vlastní audiovizuální expozice muzea zejména proto, že pan Tauber nesměl za PL
vstupovat do závazkových vztahů mimo běžné provozní činnosti. Ihned po mém nástupu do funkce
bylo proto třeba především dokončit uzavření smluvních vztahů se spoluautory expozice a následně
dopracovat původní návrh projektu expozice, což se podařilo komplexně až na konci června. Problém
přitom spočíval v tom, že stavební rekonstrukce muzea byla velice úzce provázána na samotnou
expozici a tak docházelo postupně ke skluzům i ve stavební části. Původně ministerstvem kultury
stanovený termín zahájení provozu muzea se tak stal zcela nereálným. V průběhu léta se podařilo
postup stavebních a expozičních prací přece jen zharmonizovat tak, že 28. 10. mohlo dojít
k slavnostnímu předání stavební části zrekonstruovaného muzea a na ní navázaných stavebních
prvků vlastní expozice Památníku Lidice.
Druhou oblastí, kde bylo potřeba v Památníku Lidice provést buď zásadní změny nebo
alespoň aktualizaci, byl vnitřní správní, organizační a informativní systém. Znamenalo to pro celé
vedení příspěvkové organizace dopracovat celou oblast řídicí dokumentace, tzn. kompletní
organizační řád s navazujícími dokumenty řešícími zejména provoz motorových vozidel, spisový a
skartační řád, aprobační a dispoziční řád, bezpečnost a ochranu zdraví včetně OOPP, požární
předpisy, plán prevence a ochrany včetně jednotlivých evakuačních plánů, vnitřní finanční kontrolu,
interní protikorupční program atd.
Detailněji je činnost v Památníku Lidice v roce 2005 popsána níže v jednotlivých kapitolách
výroční zprávy.

JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice
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2. PAMÁTNÍK LIDICE A JEHO HLAVNÍ ČINNOSTI
Památník Lidice se nachází pouze 10 minut jízdy autem od ruzyňského letiště a je každoročně
cílem desetitisíců návštěvníků z celého světa. V roce 2005 jim nabídl provizorní expozici muzea
včetně krátkodobých výstav spojených s prohlídkou pietního území a zrekonstruovaného Růžového
sadu. V muzeu (síň pod tribunou) jsou vystaveny sbírkové předměty - předměty a fotografie ze života
původních Lidic. Prohlídka expozice je doprovázena výkladem v 10 světových jazycích. V roce 2005
měli návštěvníci Památníku Lidice, od jara do léta, možnost zhlédnout ve výstavní síni IN MEMORIAM
výstavu „Návrat lidických žen“. Od srpna do konce roku také výstavu „Hirošima 1945-2005.“ V 1. patře
Lidické galerie 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 a německém 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 Marie Uchytilové „Pomník dětských
obětí války“.
V přízemí Lidické galerie je vystavena část „Lidické sbírky“, kde si návštěvníci mají možnost
prohlédnout díla umělců z celého světa darovaných Lidicím. Novou tradicí v Lidické galerii se stala
„Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“. Vybrané výtvarné práce, které děti z celého světa
zaslaly do 33. ročníku MDVV, byly vystavovány v 1. patře Lidické galerie. 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.
Uplynulý rok byl rokem 63. výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty. Návštěvníci a
hosté Památníku Lidice si připomínali tragédii novodobých dějin a uctili památku obětí zločinů
nacismu. Podobně jako v předcházejících letech, byla ústřední akcí pietní vzpomínka, která se konala
u hromadného hrobu zastřelených lidických mužů.
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Návštěvnost v galerii Památníku Lidice v roce 2005:

Měsíc

Cizinci

Domácí

Mládež
cizina

Mládež
ČR

Celkem

Leden

107

96

166

111

480

Únor

28

42

346

31

447

Březen

95

46

732

37

910

Duben

191

28

918

254

1391

Květen

331

109

757

989

2186

Červen

293

217

971

1071

2552

Červenec

340

206

538

195

1279

Srpen

391

198

383

233

1205

Září

334

222

1418

575

2549

Říjen

379

60

795

383

1617

Listopad

30

94

411

248

783

Prosinec

46

53

123

13

235

Celkem 2005

2 565

1 371

7 558

4 140

15 634

Celkem 2004

5 219

2 307

12 391

8 082

27 999

Rozdíl

2 654

996

4 833

3 942

12 365

Komentář k tabulce:
Pokles návštěvnosti na polovinu z předchozích let byl zapříčiněn především uzavřením
rekonstruovaného muzea na celou hlavní sezónu. A protože hlavní nabídkou pro návštěvníky se tím
stalo jen pietní území, mělo na nižší počet návštěvníků zřejmě vliv i zhoršené počasí v letních
měsících.

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
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Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2005:

Dne 27. května navštívila Památník Lidice oficiální mongolská delegace v doprovodu
s mongolským velvyslancem v ČR. Na závěr prohlídky a besedy se starostou obce Lidice zasadili
účastnící růžové keře.
Tradiční Pietní vzpomínka u příležitosti 63. výročí vyhlazení obce Lidice německými
nacisty, která se konala 11. června 2005 za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, místopředsedy vlády, zástupce Kanceláře prezidenta
republiky, náčelníka Gen. štábu Armády ČR, zástupců ministerstev, zastupitelských úřadů v ČR,
Evropského parlamentu a dalších hostů. Hlavní projev přednesl předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pan Lubomír Zaorálek. Pietní vzpomínka byla tak, jako v minulých letech, obohacena
celou řadou doprovodných akcí v Lidicích i přilehlém regionu ve spolupráci s ČSBS a dalšími místními
zájmovými organizacemi včetně doběhu štafetového běhu Ležáky – Lidice.
Studentské brigády z německých škol v období od března do června, zejména ze Städtische
Geamtschule Eiserfeld, z Werner Stephan Oberschule Berlin a z Akademie Clausenhof Rhede.
Koncem září navštívila Památník Lidice parlamentní delegace z Beslanu v čele s předsedou
vlády Horní Osetije.
5. října navštívila pietní území Památníku Lidice 23 členná delegace evangelické církve ze
SRN v čele s biskupkou. Skupina si prohlédla pietní území, na společném hrobě byla celebrována
mše a na závěr účastníci zasadili 23 růžových keřů.
28. - 29. října 2005, stejně jako předešlé roky, navštívila Památník Lidice německá hudební a
taneční skupina studentů společně se zástupci Ernst-Froebel-Gesamtschule Glinicke z Berlína, která
vystupovala v Lidické OÁZE nejen pro lidické občany, ale i pro širokou veřejnost
7. prosince proběhl v prostorech Lidické galerie odborný seminář organizovaný regionálním
pracovištěm ČSOB, který byl zároveň poděkováním partnerům banky za spolupráci v roce 2005.
Vedení banky si vybralo prostory s právě probíhající výstavou sester Válových a po skončení
semináře se jeho účastníci odebrali na adventní koncert ke společnému hrobu mužů. Touto akcí byla
zahájena dlouhodobá spolupráce PL s ČSOB, která má pokračovat konáním minimálně 2 seminářů
banky v PL ročně a částečným sponzorováním vědomostní soutěže.
15. prosince uspořádal PL v Lidické galerii besedu s lidickými pamětníky a dalšími občany na
téma podoby nové expozice muzea. Besedy, která proběhla za značného zájmu veřejnosti, se
zúčastnili také všichni spoluautoři expozice, tzn. Mgr. Prokůpek, Dr. Stehlík a režisér P. Štingl.
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Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2005:

Stálá expozice v muzeu Památníku, kde se návštěvníci mohli seznámit s životem občanů
původních Lidic, s tragédií Lidic i s budováním nových Lidic.
Stálá expozice v Lidické galerii, kde se návštěvníci mohou seznámit s „Lidickou sbírkou“ – děl
umělců z celého světa darovaných Lidicím.
Dne 2. června 2005 proběhla slavnostní vernisáž s předáváním cen vítězům, která zahájila
33. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2005 (MDVV Lidice). Hlavním tématem
tohoto ročníku bylo „Štěstí“ ve všech jeho podobách vztahujících se k životu. Příznivá odezva mnoha
návštěvníků z Čech i zahraničí potvrzuje její stálou oblibu. Výstava cca 1 200 dětských výtvarných
prací z celého světa byla ukončena v neděli 30. října 2005. Vše o pořádání této světové soutěžní
přehlídce dětského výtvarného umění je možno nalézt na www.lidice-memorial.cz
Dne 17. ledna 2005 se v galerii otevřela výstava pražského sochaře prof. Kurta Gebauera,
známého i ve světě svou uměleckou, zároveň však i pedagogickou činností. Zdařilou vernisáž zahájila
jazzová zpěvačka Jana Koubková. Výstava Prof. Gebauera byla raritní tím, že zde vystavoval své
práce, které na svých výstavách běžně neprezentuje a nebo díla, která zařazuje na své výstavy velmi
zřídka. Na výstavě s názvem Výběr z osobní kroniky veřejných dějin bylo možno zhlédnout velmi rané
práce (i období dětství a studií) i práce současné – kresby, fotografie, literární texty, plastiky, malby.
Výstava byla ukončena 31. března 2005.
Erinnerung – Vzpomínka – Koncentrační tábor Flossenbürg očima vězňů byl název výstavy
pořádané k 60. výročí osvobození tohoto koncentračního tábora a k 60. výročí ukončení 2. světové
války. Vernisáže 7. dubna 2005 se zúčastnili mnozí pamětníci – vězňové koncentračních táborů a
účastníci bojových válečných akcí – , přední zástupci velvyslanectví SRN v čele s kulturním atašé a
předsedkyně ÚV ČSBS paní Anděla Dvořáková. Výstava se konala ve spolupráci s Goethe institutem
a Českým svazem bojovníků za svobodu a byla zakončena dne 15. května 2005
Poslední výstavou v 1. patře Lidické galerie v roce 2005 byla výstava kladenských umělkyň
sester Válových, jejichž dílo bezesporu patří k vrcholům soudobého českého moderního výtvarného
umění. Úspěšnou vernisáž zahájil na přání Jitky Válové, kytarista Prof. Štěpán Rak. Prostřednictvím
71 výtvarných děl – především maleb, kreseb a grafik – se návštěvníkům představila tvorba
v základních výtvarných podobách, jimiž se Květa a Jitka Válovy celoživotně zabývaly a Jitka Válová
stále zabývá. Profilová výstava prezentovala díla raná (např. olej Jitky Válové Já mám koně, vraný
koně z roku 1948), rovněž i díla z posledních let (např. poslední olej Jitky Válové Pieta-Oběť z roku
2005). Výstava vzbudila zasloužený ohlas a obdiv a ukončena byla 5. února 2006
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Ediční, vzdělávací a propagační činnost Památníku Lidice v roce 2005:

informativní články o jednotlivých akcích PL do hromadných sdělovacích prostředků, zejména
na regionální úrovni
v závěru roku byla, v souladu se střednědobou koncepcí, uzavřena dohoda s PhDr. Eduardem
Stehlíkem o sepsání knihy „Lidická vzpomínání“, pojednávající zejména o osudech lidických žen
s využitím i nových dokumentů, které se historikům podařilo získat při shromažďování podkladů pro
novou expozici muzea. Kniha by měla vhodně doplnit již dříve vydané knihy „Osudy lidických dětí“ a
„Lidice příběh české vsi“. Předpokládaný termín jejího vydání je podzim 2006.
z důvodu rekonstrukce muzea byl zajišťován pouze dotisk inovovaných propagačních
materiálů, brožur a průvodců v českém, anglickém a německém jazyce
webové stránky, jako základní informační a propagační médium zejména do zahraničí, byly ve
druhé polovině roku kompletně přepracovány graficky i textově. Na jejich konečné podobě
spolupracoval v grafické části Mgr. Prokůpek, spoluautor nové expozice muzea a na jejich
softwarovém zpracování, převážně sponzorsky, pracovníci firmy Beránek spol. s r.o. Na současnou
podobu webových stránek, které jsou každý měsíc obsahově aktualizovány, máme zatím jen pozitivní
ohlasy z tuzemska i ze zahraničí
postupně se dařilo, ve vazbě na webové stránky, vytvořit jednotný manuál, týkající se nového
moderního loga Památníku Lidice, vizitek, dopisních papírů, propagačních desek. Byl proveden a
postupně stabilizován výběr základních propagačních materiálů, pozvánek, letáků, plakátů, pohlednic
a suvenýrů. Byl položen základ i pro další rok, kdy je potřeba se zaměřit na formu a oblast
propagování Památníku Lidice.
9. července se v Růžovém sadu uskutečnila první svatba pod širým nebem na pietním území.
Oddávajícím byl člen zastupitelstva pan Marek Veselý, novomanželé po obřadu zasadili symbolicky
růžový keř a obdrželi k této události od PL Pamětní list. Svatba proběhla za velkého zájmu veřejnosti a
masmédií, záběry a rozhovory se starostou, novomanželi a ředitelem PL byly také hlavní večerní
zprávou na ČT 1. V dalším letním období se zde do září uskutečnily ještě čtyři svatby. Ve spolupráci
s obecním úřadem tak byla založena hezká tradice, která by mohla přispět k ještě pozitivnějšímu
vnímání obce Lidice a přitáhnout více pozornosti zejména tuzemských návštěvníků k pietnímu území.
v prosinci obdržel PL od MŠMT akreditaci jako vzdělávací instituce a zároveň i první akreditaci
pro seminář pod názvem „Příběh české vsi Lidice“, určený zejména pro pedagogy středních škol a
gymnázií a pro učitele druhých stupňů základních škol. Na odborné stránce semináře spolupracoval
Národní ústav odborného vzdělávání a Vojenský historický ústav Praha.
v září byly zahájeny přípravné práce na budoucí podobě a obsahu mezinárodní internetové
vědomostní soutěže pro mládež ve věku od 11 do 18 let. Na této soutěži spolupracuje MK ČR, VHÚ,
NÚOV a firma Beránek. Tato soutěž se týká zejména lidické tragédie, událostí II. světové války a
zahraničního odboje. Při jejím zpracování se využívají zkušenosti z organizování již tradiční a úspěšné
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy.
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Přehled doprovodných kulturně – vzdělávacích akcí PL v roce 2005:

V rámci pásma „Lidické kulturní léto“
7. září houslový koncert Václava Hudečka, který byl symbolickým zahájením nové formy
podpůrných aktivit k výraznějšímu zviditelnění Památníku Lidice a Lidic pro současnou generaci pod
heslem „Lidice žijí“. Součástí koncertu bylo doprovodné odborné slovo V. Hudečka a následná diskuse
s hosty koncertu, kterými byli především lidické ženy a děti a další občané z obce Lidice
20. září populárně-naučný koncert sopranistky Marty Hanfové, rodačky z Lidic a vnučky
lidického dítěte Václava Hanfa a jejích hostů
V rámci pásma „Lidické zimní večery“
14. listopadu posezení s Vlastimilem Harapesem doplněné o hudební doprovod. Také tento
večer byl symbolickým otevřením nového pásma a opět za účasti lidických žen a dětí i dalších občanů
z obce Lidice,
7. prosince Adventní koncert u společného hrobu lidických mužů, na kterém vystoupil dětský
pěvecký sbor ze ZUŠ Na Popelce a jako host M. Hanfová. Jednalo se o první událost tohoto druhu a
na tomto místě, kromě tradičních pietních vzpomínek, od roku 1945
12. prosince divadelní představení Alphonse Daudeta Dopisy z mého mlýna

Účast Památníku Lidice v zahraničí:
Ve dnech 15. – 19. září 2005 se již tradičně lidické ženy a děti spolu s několika pracovníky
Památníku Lidice a studenty kladenského gymnázia, zúčastnily na základě pozvání ze strany našich
německých přátel z ERNST-FROEBEL-GESAMTSCHULE z GLINICKE v Berlíně, cesty do
koncentračních táborů „RAVENSBRÜCK“ a „SACHSENHAUSEN“. Cílem této cesty bylo nejen uctít
památku lidických žen, které se nevrátily z koncentračního tábora, ale i miliónů, německými fašisty,
vězněných, týraných a zabitých lidí z celého světa.
Ve dnech 9. – 10. října 2005 probíhala v plevenské umělecké galerii instalace a dne 11. října
vernisáž 32. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2004 (MDVV Lidice) - kdy tématem
tohoto ročníku soutěže a výstavy byla organizací UNESCO v souvislosti s Rokem české hudby,
vyhlášena hudba - a to za účasti starosty a místostarosty města Pleven, tamních kulturních činovníků,
ředitelky Českého centra v Sofii paní Mgr. Vlasty Ransdorfové, místních sdělovacích prostředků –
televize a tisku a především mnoha dětí, jejich rodičů a pedagogických pracovníků, což bylo milé a
velmi potěšující. Pro výstavu bylo město Pleven vybráno mj. i z toho důvodu, neboť se zde v místní
umělecké škole nachází velká keramická dílna, kde výuka tohoto výtvarného zaměření má dlouhou
tradici. Výtvarné práce dětí pod vedením zkušených pedagogů, jsou již po mnohá léta zasílána do
naší soutěže a výstavy a často jsou odbornou porotou vybírána mezi práce vítězné.
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3. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY

Příjmy 2005 celkem

18 232 tis.Kč

vstupné .................................................................. 395 tis.Kč
příspěvek Ministerstva kultury ČR .................... 14 931 tis.Kč
ostatní příjmy ...................................................... 2 906 tis.Kč

Výdaje 2005 celkem

18 232 tis.Kč

materiálové náklady a energie …………………. 2 635 tis.Kč
služby ……………………………………………... 8 314 tis.Kč
osobní náklady celkem ……………………......... 4 112 tis.Kč
ostatní náklady ……………………………........... 3 171 tis.Kč

Dotace ze státního rozpočtu :
Příspěvek na provoz
Účelové dotace

11 451 tis.Kč
77 tis.Kč
1 200 tis.Kč

Neinvestiční prostředky

263 tis.Kč
1 940 tis.Kč

Investiční prostředky

33 717 tis.Kč

„Mezinárodní dětská výtvarná výstava“
tvorba nové stálé expozice muzea Památníku Lidice
rekonstrukce hasičské stříkačky a restaurování obrazů
opravy pietního území

„Rekonstrukce a přístavba muzea Památníku Lidice“
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Sponzorské příspěvky v roce 2005 celkem:

4 017 tis.Kč

z toho:
Dary pro Památník Lidice:

77 tis.Kč

Dary na údržbu Růžového sadu:

12 tis.Kč

Dary na pomník dětí:

88 tis.Kč

Dar firmy REALIT Kladno
na MDVV – letenky pro vítěze soutěže:

15 tis.Kč

Příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti
na tvorbu nové expozice:

825 tis.Kč

Příspěvek EU na tvorbu nové expozice:

3 000 tis.Kč

Seznam dárců naleznete na internetu, na adrese www.lidice-memorial.cz .

Příspěvky a dary byly v roce 2005 použity v celkové výši

4 042 tis.Kč takto:

Letenky pro vítěze MDVV:

15 tis.Kč

Zabezpečení pomníku dětí:

102 tis.Kč

Údržba aleje B.Strosse:

103 tis.Kč

Tvorba nové expozice muzea Památníku Lidice:

3 825 tis.Kč
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4. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

V roce 2005 byly v Památníku Lidice provedeny následující investiční akce:


stavební část rekonstrukce a přístavby muzea Památníku Lidice včetně kolaudace



výběr dodavatele na zpracování projektu a vytvoření nové expozice v zrekonstruovaném Muzeu



provedena stavební část expozice a zahájeny a dokončeny práce na technické a výtvarné části
expozice



instalace osvětlení fasády Muzea a Glorietu



instalace nového zabezpečovacího systému Sousoší dětí

Na úseku údržby a oprav bylo realizováno:


podle schváleného projektu provedena oprava Společného hrobu (vydlážděny chodníky, upraveny
živé ploty),



vyčištěny části stromových porostů v areálu Pietního území,



odstraněny zbytky nefunkčních chodníků v severní části areálu Pietního území



v souladu s rozhodnutím Národního památkového ústavu provedeno odstranění nemocných a (v
předchozích letech) nevhodně vysázených stromů v pietním území,



založeny další záhony růží v Růžovém sadu,



oprava zborcené podlahy staré školy



údržba travnatých ploch, Růžového sadu a lesoparků v areálu Památníku Lidice,



úprava interiéru zasedací místnosti pro konání kulturních akcí



běžné opravy a údržba objektů v areálu Památníku Lidice,



průběžné materiálně-technické zajišťování provozu Památníku Lidice,



po technické stránce zajišťování kulturních a společenských akcí PL
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5. VÝHLED NA ROK 2006
Hlavním úkolem bude dokončení instalace audiovizuální expozice rekonstruovaného muzea,
přestěhování materiálu do nového depozitáře pro historické sbírkové předměty. Zkušební provoz
muzea by měl být zahájen 1. dubna a slavnostní otevření muzea se předpokládá 10. června 2006 při
příležitosti pietní vzpomínky.
Památník Lidice bude ve své činnosti v roce 2006 pokračovat a rozšiřovat svoji výstavní, ediční,
vzdělávací a prezentační činnost. Bude i nadále pokračovat v údržbě a rekonstrukci stávajících
objektů i zeleně pietního území.
Během roku by měla být dořešena a s odpovědnými orgány projednána podoba informačního
systému na celém pietním území. Na toto téma se také předpokládá beseda s pamětníky a občany
Lidic.
Rok 2006 bude také prvním rokem vzdělávacích aktivit PL, protože v březnu bude zahájen cyklus
odborných přednášek pro pedagogy pod názvem Příběh české vsi Lidice. Tento seminář získal
akreditaci MŠMT a je pořádán ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání.
V průběhu roku budou prohlubovány možnosti dalšího využití pietního území a prostoru Lidické
galerie, jako celoročního místa ke vzdělávání mládeže i pedagogů včetně odborné veřejnosti,
vybudováním vzdělávacího střediska a badatelny.
Významnou akcí roku je zahájení nové mezinárodní internetové vědomostní soutěže pro děti a
mládež pod názvem „Lidice pro 21. století“, která by měla proběhnout od dubna do června, se
slavnostním vyhlášením výsledků 14. září 2006.
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