V Lidicích dne 29. 5. 2008
Č.j.: 0051/08/Če

Roční zpráva za rok 2007

a) Zpracovatel:
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR
Sídlo:
Tokajická 152, 273 54 Lidice
IČ: 70 88 63 42
Telefon/fax:
312 253 063
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
b) Způsob zřízení:
Zřizovací listina vydaná na základě ustanovení § 31 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech
hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice a rozhodnutí ministra
kultury č.j. 9 261/2000 ze dne 6. prosince 2000 o zřízení příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
Zřizovatel: Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
c) Organizační struktura k 31.12.2007:
ŘEDITEL

VEDOUCÍ
ODD.MUZEA
kurátor,
správce depozitáře

Historik,
dokumentátor

Průvodci

Asistent,
personalista

Pedagog
(metodolog)

Interní auditor

VEDOUCÍ
ODD.GALERIE
kurátor,
správce depozitáře

Technik údržby
a investic

Ekonom,
účetní

Údržbáři,
zahradníci

Mzdová účetní

Přehled hlavních činností:
Péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů.
Správa sbírky a péče o stálou audiovizuální expozici muzea Památníku Lidice.
Provoz vzdělávacího střediska, programy pro školy, akreditované semináře pro učitele.
Mezinárodní vědomostní internetová soutěţ „Lidice pro 21. století“.
Správa Lidické sbírky výtvarného umění a péče o stálou expozici Lidické sbírky.
Mezinárodní dětská výtvarná soutěţ a její prezentace formou tuzemských i zahraničních výstav.
Pořádání krátkodobých výstav s tématikou navazující na spravované sbírky.
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“.

d) Základní personální údaje:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2007
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
celkem
%

muži

ženy

celkem

%

0
0
0
1
5
1
7
41,2

0
0
4
2
3
1
10
58,8

0
0
4
3
8
2
17
100,0

0,0
0,0
23,5
17,6
47,1
11,8
100,0
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2007
vzdělání
dosažené

muži

ženy

celkem

základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

0
0
1
0
3
0
3
7

2
0
1
0
5
0
2
10

2
0
2
0
8
0
5
17

%
11,8
0,0
11,8
0,0
47,1
0,0
29,4
100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007
celkem
průměrný hrubý měsíční plat

18 275

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007
Počet
nástupy
9
odchody
8
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2007
Doba trvání
Počet
%
do 5 let
13
76,5
do 10 let
4
23,5
do 15 let
0
0,0
do 20 let
0
0,0
nad 20 let
0
0,0
celkem
17
100,0
6. Jazykové znalosti zaměstnanců
Počty vybraných míst, pro které byl stanoven
kvalifikační požadavek standardizované jazykové
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
další jazyky
celkem

0

0

0
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0

celkový počet
stanovených
požadavků na
pracovní místa

0

e) Údaje o majetku, s nímž je zpracovatel oprávněn hospodařit:
Památník Lidice hospodařil k 31.12.2007 s majetkem v celkové hodnotě 111.712,23 tis. Kč.
Druh majetku

Ocenitelná práva

pořizovací cena

celkový odpis

zůstatková cena

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

3 242,15

1 369,31

1 872,84

271,09

271,09

0

3 513,24

1 640,40

1 872,84

115 330,65
14 054,41

23 667,18
6 580,01

91 663,47
7 474,40

6 598,80

6 598,80

0,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlohodobý nehmotný majetek celkem
Stavby
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Dlohodobý hmotný majetek celkem

2 017,58

1 719,75

297,83

138 001,44

38 565,74

99 435,70

Pozemky

4 730,19

4 730,19

Nedokončený DM

5 673,50

5 673,50

M AJETEK CELKEM (úč.skupina 0)

151 918,37

40 206,14

111 712,23

Majetek je účetně odepisován rovnoměrně (roční odpisové procento). Doba odepisování je stanovována
dle předpokládané doby ţivotnosti.
Stav zásob k 31.12.2007 činil celkem 2.195,93 tis. Kč (účetní skupina 1). Jedná se zejména o propagační
materiály určené k prodeji.
Stav bankovních účtů, peněz a cenin k 31.12.2007: 1.043,20 tis. Kč (účetní skupina 2).
Celkové pohledávky a závazky:
Pohledávky-celkem

1 075,50 Závazky-celkem

2 304,87
v tis. Kč

v tis. Kč
z toho:
z obchodního styku
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky

z toho:
62,84 z obchodního styku
981,03 závazky vůči zaměstnancům
22,27 zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a
zdr.pojištění, ost.přímé daně

účty časového rozlišení
Celkem za účetní skupinu 3

jiné závazky
9,36 účty časového rozlišení

607,00
234,50
294,08

182,71
986,58
-1 229,37

Celková výše pohledávek po lhůtě splatnosti je 59,42. Z toho pohledávky ve výši 17,63 tis. Kč jsou
vymáhány soudní cestou, ostatní pohledávky jsou řešeny formou splátkového kalendáře.
Stav fondů k 31.12.2007:
Fond dlouhodobého majetku
Fond oběžných aktiv
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond rezervní
z toho:
příděl ze zlepšeného HV
dary účelové
dary neúčelové
Fond reprodukce majetku
účtová skupina 9 celkem

109 080,25
312,42
123,95
54,05
832,23
260,2
322,12
249,91
195,96
110 598,86
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f)

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů:

Ukazatel
a
platy zaměstnanců
příspěvek na provoz od zřizovatele
dotace na neinvestiční náklady soouvisející s
financováním programů evidovaných v
ISPROFIN od zřizovatele
systémové dotace na investice

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.
v tisících Kč
Rozpočet
Skutečnost
schválený
po změnách
1
2
3
3 005
3 734
3 728
13 332
15 688
15 688

0
0

400
5 760

400
5 760

Roční účetní závěrka: příloha č. 1 roční zprávy
g) Hodnocení:
1. Rozpočtová opatření:
118 tis. Kč
– příspěvek na provoz účelově na odstranění následků kalamity ze dne 18.1.2007;
77 tis.Kč
– na Mezinárodní dětskou výtvarnou soutěţ Lidice 2007 (z kapitoly MŠMT);
548 tis.Kč
– navýšení příspěvku na provoz a přepočteného stavu zaměstnanců o 2;
760 tis.Kč
– investiční prostředky na pořízení uţitkového vozu (ISPROFIN č. 234112-0217);
550 tis.Kč
– v rámci výdajů na kulturní aktivity, z toho:
400 tis. Kč na publikaci „Lidická vzpomínání“,
100 tis. Kč na akci „Světlo za Chodţaly“,
50 tis. Kč na „Výstavu poštovních známek s lidickou tématikou“;
400 tis. Kč
– neinvestiční prostředky na opravu fontán (ISPROFIN č. 234112-0219);
593 tis.Kč
– v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a
multikulturní výchovy (MŠMT), upraveno 12. ÚR:
193 s. Kč na Semináře pro učitele,
400 s. Kč na Mezinárodní soutěţ pro mládeţ „Lidice pro 21. století“;
5000 tis.Kč
– investiční prostředky na rekonstrukci tribuny“ (ISPROFIN č. 234112-0246);
50 tis. Kč
– převod prostředků určených na úhradu věcných nákladů MDVV do ostatních
osobních nákladů;
396 s.Kč
– navýšení osobních nákladů, z toho:
200 tis. Kč na platy zaměstnanců
a zvýšení přepočteného stavu zaměstnanců o 1,
90 tis. Kč na ostatní osobní náklady,
106 s. Kč na zákonné sociální pojištění a zák.soc.náklady;
74 is.Kč
– navýšení osobních nákladů, z toho:
54 tis. Kč na platy zaměstnanců,
20 tis. Kč na zákonné sociální pojištění a zák.soc.náklady;
– Úprava rozpisu dotace poskytnuté 7. ÚR.
Komentář:
118 tis. Kč – odstranění následků kalamity
Jednalo se o odstranění spadaných a polámaných stromů na území Národní kulturní památky
Areál Lidice. Ke kalamitě došlo v důsledku prudkého větru, který se Lidicemi prohnal 18. ledna
2007. Síla tohoto větru způsobila polámání nebo vyvrácení 23 vzrostlých jehličnatých i listnatých
stromů a ulámání větví u dalších dřevin. Protoţe se jedná o navštěvovanou NKP, objednali jsme (i
s ohledem na bezpečnost návštěvníků) ihned odstranění poškozených dřevin a úklid dřevní hmoty
u odborné firmy. Celkové náklady na tyto práce byly 118.682,-Kč. Sjednané pojištění se na tuto
výše uvedenou přírodní pohromu – polomy - nevztahovalo.
77 tis. Kč – MDVV 2007
Získané prostředky na tuto tradiční akci PL napomohly dodrţet poţadovanou kvalitu informačních
materiálů 35. ročníku MDVV, zejména jeho katalogu.
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400 tis. Kč – Lidická vzpomínání
Tato publikace o lidických ţenách měla za cíl doplnit jiţ dříve vydané publikace o Lidicích.
Zejména se jedná o „LIDICE, příběh české vsi“ a „Osudy lidických dětí“ a vytvořit tak jakýsi
triptych, pojednávající o osudech lidických muţů, ţen a dětí. Cílem je, aby tato nová publikace
byla nejen v českých k dispozici široké veřejnosti, ale hlavně na českých i zahraničních školách,
kde by měla slouţit jako doplňkový učební materiál pro rozšíření rozhledu a porozumění mezi
mládeţí, která se bude podílet na vývoji budoucnosti národů. Současně bude jako doplňkový
výukový materiál k dispozici pro pedagogy v rámci seminářů, které se spolupráci s MŠMT
pravidelně pořádají od jara 2006 v Památníku Lidice. Význam tohoto projektu spočívá v dalším
přiblíţení lidické tragedie a příčin jejího vzniku. Měla by být varováním a neustálým připomínáním
tohoto hrůzného a nelidského činu vykonaného na nevinných občanech Lidic.
Nová publikace „Lidická vzpomínání“ (vázaná kniha s laminem V8 A, formátu A4, 152 stran, česká,
německá a anglická verze, náklad 1500 ks česky, 1000 ks německy,1000 ks anglicky)
doprovázená mnoha dokumenty a autentickými barevnými a černobílým fotografiemi, z nichţ
některé nebyly dosud zveřejněny, zajímavým způsobem předkládá vzpomínky lidických ţen,
přibliţujících ţivot v Lidicích před tragédií, při samotné tragédii, v době jejich pobytu
v koncentračních táborech, návratu do vlasti i o ţivotě při budování nových Lidic. Publikaci
zpracovává podle vyprávění a vzpomínek ţen pplk. PhDr. Eduard Stehlík, který je také autorem
publikace „Lidice, příběh české vsi“ a spoluautorem nové multivizuální expozice muzea Památníku
Lidice s názvem „A nevinní byli vinni…“.
100 tis. Kč – Světlo za Chodţaly
Ve dnech 25. - 26. ledna navštívili Památník Lidice delegace ázerbájdţánských představitelů a
obce Chodţaly. Setkání s představiteli Památníku, obce a lidickými pamětníky vyvrcholilo
poloţením věnce u věčného ohně a dvěma komponovanými kulturními večery „Světlo za
Chodţaly“, jehoţ se zúčastnili také představitelé ázerbájdţánského velvyslanectví, Sdruţení
AZER-ČECH, místopředseda Senátu PČR pan Liška, obce Lidice, města Kladna, VHÚ Praha, OV
a ZO ČSBS. Součástí projektu bylo uskutečnění dvou výstav – „O Chodţalské tragédii“ na pietním
území a výstavy ázerbájdţánského předního současného výtvarného umění v Lidické galerii.
50 tis. Kč – Výstava poštovních známek s tématikou Lidic
Ve dnech 9. června - 17. září se v přízemí Lidické galerie uskutečnila výstava sbírky poštovních
známek s lidickou tématikou amerického sběratele pana Phila Rhoada z Clevelandu, USA a část
sbírky autogramů pana Františka Frolíka z Nového Strašecí, ČR, která tematicky na výstavu
poštovních známek navazuje a skvěle ji dotváří. Výstava známek o vyvraţdění Lidic byla
předvedena 14x na národních výstavách ve Spojených státech amerických, přičemţ devětkrát
získala první cenu a mnohokrát ji byla udělena zvláštní cena. Dvakrát byla předvedena na
mezinárodních výstavách, v Brně (2005) a ve Washingtonu, DC (2006). K zahájení výstavy bylo
vydáno příleţitostné razítko a dopisnice.
400 tis. Kč – vědomostní soutěţ
Soutěţ „Lidice pro 21. století“ je vzdělávací vědomostní soutěţ určená pro děti a mládeţ z celého
světa ve věku od 11 do 18 let a svým zaměřením přispívá k prohlubování znalostí nejmladší
generace o historických událostech vztahujících se k 2. světové válce a k fašistickým totalitním
reţimům ve světě ve 20. století. Vzhledem k jazykovým mutacím je soutěţ otevřena i rusky,
německy, anglicky a italsky hovořícím účastníkům. Soutěţ je vyhlašována s podporou Ministerstva
kultury ČR, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a Ministerstva obrany ČR. Cílem soutěţe
„Lidice pro 21. století“ je uchovat památku na utrpení občanů Lidic v době II. světové války,
rozšíření vědomostí mládeţe o II. světové válce, další motivace k zájmu o problematiku
totalitarismu, demokracie a multikulturního souţití a kultivace literárního ztvárnění poznatků a
pocitů účastníků soutěţe.
193 tis. Kč – semináře pro pedagogy
Velkým vkladem je akreditace seminářů. S minimálními finančními nároky na účastníky tak
můţeme nabídnout kvalitní zabezpečení seminářů mj. odpovídající zázemí včetně moţnosti
ubytování pro účastníky ze vzdálenějších míst republiky a zajištění občerstvení v průběhu
seminářů, bohatý studijní materiál, dostatečnou informovanost především prostřednictvím internetu
a kvalitní lektory.
Učitelé a další zájemci z řad pedagogických pracovníků tak získají nové odborné poznatky, které
mohou smysluplně vyuţít při své práci a zároveň získat osvědčení o svém profesním růstu.
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Za mimořádný úspěch lze povaţovat spolupráci s lektory, kterými jsou prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pplk. PhDr. Eduard Stehlík z Vojenského historického
ústavu v Praze. Oba jsou erudovaní odborníci v oblasti novodobých dějin, navíc dokáţí být vůči
posluchačům vnímaví a výklad přizpůsobit potřebám seminaristů.
Důleţitým momentem je také propojení přednáškové části s exkurzí. Účastníci mají moţnost nejen
teoretického vzdělávání, ale také přímého kontaktu s historicky významným místem a se všemi
veřejně přístupnými prostory Památníku Lidice. To umoţňuje učitelům vytvoření si konkrétní
představy o začlenění lidických událostí v době druhé světové války do výuky ţáků.
Výjimečným přínosem jsou besedy s pamětníky lidické tragédie, které probíhají v rámci semináře
„Příběh české vsi Lidice“. Autentické vyprávění lidí, kteří jako jedni z mála přeţili vyhlazení Lidic
bývá nejsilnějším emočním záţitkem účastníků seminářů. Na základě odezvy ze strany
seminaristů a ostatních zúčastněných - lektorů a organizátorů seminářů - lze konstatovat, ţe
akreditované semináře DPPV mají v Památníku Lidice své místo a jsou vyhledávanou vzdělávací
akcí z řad učitelů základního a středního vzdělávání.
2. Vyhodnocení výnosů:
Výnosy organizace činily celkem 20 908 642,16 Kč – z toho :
Provozní dotace celkem (SÚ 691) 16 113 000,- Kč
Příspěvek na provoz: 15 688 tis. Kč
ISPROFIN 234112-0219: 400 tis. Kč, oprava fontán;
Dotace ÚSC Magistrát města Kladna: 25 tis. Kč (mimorozpočtový zdroj), Přehlídka dětských
pěveckých sborů,.
Trţby z prodeje sluţeb 1 612 925,55 Kč - zejména vstupné
Pouţití fondů 3 061 935,66 Kč
fond rezervní: 567 853,50 Kč,
fond reprodukce majetku: 2 494 082,16 Kč
Čerpáno jako doplňkový zdroj financování oprav a údrţby majetku.
Ostatní výnosy 120 780,95 Kč
V tom: úroky, kurzové zisky, pojistná plnění 24 tis. Kč, zúčtování dohadných poloţek 66 tis. Kč,
přefakturace letáků 7 tis. Kč, trţby z prodeje DM (zůst. cena do 40.000 Kč) 22 tis. Kč.
3. Podíl státního rozpočtu na financování činností zpracovatele:
hlavní
vedlejší hosp.
celkem
činnost
činnost
v tis. Kč
VÝNOSY CELKEM
20 908
1 241
22 149

příspěvky a dotace ze SR
vlastní výnosy celkem
z toho:
trţby z prodeje sluţeb
trţby za prodané zboţí
finanční výnosy
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
trţby z prodeje DM

podíl
v%
100

16 113

0

16 113

73

4 795

1 241

6 036

27

1 613
0
11
3 062
87
22

485
617
0
0
139
0

2 098
617
11
3 062
226
22
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4. Rozbor čerpání mzdových prostředků:

v Kč
Upravený
rozpočet 2007

Mzdové náklady
limit
prostředků
v tom:
na platy
OON

Skutečnost
31.12.2007

Překročení
celkem

4 039 000

4 033 062

5 938

3 734 000
305 000

3 728 452
304 610

5 548
390

kryto od jiných
poskytovatelů

z toho:
kryto z FO

0

0

5. Náklady na výzkum a vývoj:
V roce 2007 nebyly vynaloţeny ţádné finanční prostředky na výzkum a vývoj.
6. Náklady na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému
programového financování (ISPROFIN):
760 tis.Kč
– systémová investiční dotace v rámci programu ISPROFIN č. 234112-0217
(pořízení uţitkového vozu);
400 tis. Kč
– systémová neinvestiční dotace v rámci programu ISPROFIN č. 234112-0219
(oprava fontán);
5000 tis.Kč
– systémová investiční dotace v rámci programu ISPROFIN č. 234112-0246
(rekonstrukce tribuny).
7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci:
Památník Lidice není oprávněn poskytovat dotace.
8. Čerpání finančních prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie:
V roce 2007 nebyly čerpány finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie.

9. Spolupráce se zahraničím, členství v mezinárodních organizacích:
Významné zahraniční návštěvy v Památníku Lidice v roce 2007
Návštěva z Velké Británie – Wales
Dne 25. března 2007 navštívili Památník Lidice pan dr. Hywel Francis a paní Siän James, členové
britského parlamentu (House of Commons-Dolní sněmovna).
Návštěva německého velvyslance v ČR
Dne 3. dubna 2007 navštívil Památník Lidice německý velvyslanec Helmut Elfenkämper
s manţelkou, aby si prohlédl expozici muzea a pietní území a na závěr své návštěvy zasadil
v Růţovém sadu růţový keř na připomínku obětí fašistické zvůle. Pan velvyslanec mimo jiné řekl:
„…je důležité udržovat připomínku takových událostí proto, aby se nezapomnělo…“
Takováto významná návštěva je v novodobé historii velmi unikátní a ukazuje, jaký zájem mají
Německo a jeho obyvatelé na zachování památníku v Lidicích a toho, co připomíná.
Výroční shromáždění Kruhu přátel Česko-německého porozumění
Dne 28.4. se uskutečnilo v Památníku Lidice výroční shromáţdění Kruhu přátel Česko-německého
porozumění. Součástí programu bylo zasazení symbolické lípy na pietním území a slavnostní akt
předání ceny „Zlaté srdce Evropy“ ministru zemědělství Petru Gandalovičovi.
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Návštěva studentů z USA ze státu Main – Dr.Tatyana Macaulay, Daniel Roberts
Dne 26. května 2007 navštívila Památník Lidice skupina amerických studentů z Holocaust and
Genocide Studies Clark University - Worchester (Clarkova univerzita holocaustu a genocidy Worchester).
Skupinu provázel student Daniel Roberst, který byl v roce 2006 v muzeu Památníku Lidice na
tříměsíční odborné stáţi. Skupina vysokoškolských studentů si s paní dr. Tatyany Macaulay
prohlédla novou multimediální audiovizuální expozici v muzeu, pietní území a Růţový sad.
Odpoledne se konala beseda s přeţivším pamětníkem lidické tragedie.

Akce pořádané ve spolupráci se zahraničními partnery
Světlo za Chodžaly
Ve dnech 26. a 27. února 2007 Památník Lidice a Sdruţení AZER-ČECH o.s. připravily pro širokou
veřejnost dva komponované večery pod názvem „Světlo za Chodţaly“.
V důsledku okupace ze strany Arménie ve válce o Náhorní Karabach bylo před 15 lety (dne 26. 2.
1992) brutálně zavraţděno civilní obyvatelstvo obce Chodţaly. Během jedné noci přišlo o ţivot 613
lidí z této obce, z toho 106 ţen a 83 dětí (tragédie Lidic si vyţádala 88 dětských obětí).
Osudová tragédie českých Lidic a ázerbájdţánské Chodţaly jsou hodně podobné. Snad jen s tím
rozdílem, ţe se jedná o novodobou tragédii, ke které došlo v době celosvětového míru.
Komponované pásmo „SVĚTLO ZA CHODŢALY“ má být varováním, aby se podobné tragédie jiţ
neopakovaly.
První den akce, tj. 26. 2. 2007, zahájil jiţ odpoledne přijetím ázerbájdţánské delegace primátor
města Kladna Ing. Dan Jiránek. Vzápětí poloţily zahraniční delegace věnec u věčného ohně na
pietním území v Lidicích a odpoledne se konalo v muzeu Památníku Lidice setkání pamětníků
tragédie z Lidic a Chodţaly. Hlavním bodem programu bylo v 17 hodin zahájení výstavy „O
CHODŢALSKÉ TRAGÉDII“ ve výstavní síni Pod tribunou a odborný seminář o událostech
v Náhorním Karabachu od 18 hodin v Lidické galerii s promítáním dokumentárního filmu o
chodţalské tragédii.
Druhý den, 27. 2. 2007, vyvrcholila tato nevšední akce, opět za účasti představitelů Ázerbájdţánu
a zástupců veřejného, politického a kulturního ţivota z ČR, zahájením výstavy (vernisáţí) předního
současného výtvarného umění v Lidické galerii od 17 hodin, doplněná vystoupením špičkových
ázerbájdţánských umělců. Součástí večera bylo promítání celovečerního ázerbájdţánského filmu
„Na vzdálených březích“ z roku 1958. Celý program byl zakončen ochutnávkou tradiční národní
ázerbájdţánské kuchyně a národních vín v restauraci Lidická galerie.
Obě výše uvedené výstavy byly pro širokou veřejnost přístupné do 30. dubna 2007.
V čele ázerbájdţánské delegace byla členka parlamentu paní Ţale Alijeva, dále zástupci Úřadu pro
práci s krajany Tahir Hadţijev, Fuad Karimov a Mehman Ismajylov, místostarosta obce Chodţaly
Vahid Alijev, předseda Svazu malířů Farhad Chalilov, předseda celostátní dětské organizace
„Mladí lídři“ Farid Šahbazly, výtvarníci, zpěváci a hudebníci. Přítomen byl také Jeho Excelence pan
velvyslanec Ázerbájdţánu Fuad Ismajylov a konzul Rufat Hamidov.
Výstava poštovních známek a autogramů s lidickou tématikou
Ve dnech 9. června - 17. září se Lidické galerii uskutečnila výstava sbírky poštovních známek
s lidickou tematikou amerického sběratele pana Phila Rhoada z Clevelandu a část sbírky
autogramů pana Františka Frolíka z Nového Strašecí, která tematicky na výstavu poštovních
známek navazuje a skvěle ji dotváří. Výstava známek o vyvraţdění Lidic byla předvedena 14x na
národních výstavách ve Spojených státech amerických, přičemţ devětkrát získala první cenu a
mnohokrát ji byla udělena zvláštní cena. Dvakrát byla předvedena na mezinárodních výstavách, v
Brně (2005) a ve Washingtonu, DC (2006). K zahájení výstavy bylo vydáno příleţitostné razítko a
dopisnice.
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Účast Památníku Lidice v zahraničí

-

-

Itálie, Bucine
Ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2007 zástupci PL navštívili v rámci spolupráce a na pozvání představitelů
města italskou Bucine.
Spolupráce s tímto toskánským městem, které spravuje památník obětí nacistů v San Pancrazio,
byla navázána na počátku roku 2006.
V rámci této spolupráce se italská delegace v čele se starostou zúčastnila pietní vzpomínky k 65.
výročí lidické tragédie a doprovodných programů.
Při návštěvě italské delegace v Lidicích byly dohodnuty základní okruhy spolupráce mezi San
Pancraziem a Památníkem Lidice na nejbliţší období.
Jednalo se zejména o týdenní pobyt třech vítězů 2. ročníku vědomostní soutěţe „Lidice pro 21.
století“ v San Pancrazio v rámci mezinárodního projektu pro mládeţ v Bucine. Vyvrcholením jsou
vzpomínkové slavnosti ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2007.
Součástí návštěvy San Pancrazio, kde se ředitel PL připojil k delegaci Památníku Lidice
(Ing. A. Marinov, I. Palečková a tři vítězové soutěţe), byly tyto vzpomínkové akce:
Dne 29. 6. večer – slavnostní mše a otevření nové expozice muzea v místě, kde byli muţi
zastřeleni. Této akce se zúčastnili snad všichni obyvatelé obce a zastupitelé střediskového města
Bucine, kam spádově tato obec náleţí.
Dne 1. 7. odpoledne – 10km mírový pochod z obce Civitella do San Pancrazio, při kterém se
kladou věnce u pomníků zavraţděných muţů na různých místech pochodu. Pochodu se zúčastnily
stovky občanů z oblasti, 15 starostů se zástavami obcí a prezident z provincie Arezzo.
Vyvrcholením pochodu bylo slavnostní shromáţdění v San Pancrazio, na kterém promluvili
starostové obcí a prezident provincie, a vítěz literární části vědomostní soutěţe E. Sutto přečetl
přítomným vítěznou úvahu. Ředitel přednesl zdravici za PL. Součástí akce bylo slavnostní
odhalení pomníku – sochy, které provedli čeští a italští ţáci. Na závěr shromáţdění ředitel PL
společně se starostou obce Bucine zasadili lidickou růţi ve zdejším růţovém sadu. Je zajímavé, ţe
tento sad byl zaloţen jiţ před více jak 30 lety na základě zkušeností tehdejší italské delegace,
která navštívila Lidice.
Mimo tyto oficiální akce proběhla řada jednání se zastupiteli obce Bucine a zejména oficiální přijetí
prezidentem Provincie Arezzo a jeho náměstkyní. Z nich vyplynulo, ţe kromě dvoustranné
spolupráce mezi Bucine a Památníkem Lidice se provincie zapojí do vyhledání vhodného místa
pro uspořádání výstavy MDVV, pomůţe při propagaci příštího ročníku vědomostní soutěţe v této
italské provincii a bude spolupracovat s městem Bucine při zajištění programů pro „Světlo za San
Pancrazio“ (Lidice, září 2008).
Delegace PL diskutovala se starostou Saurem Tastim o tématech k dalšímu rozšíření programu
pro mládeţ v rámci jejich projektu „Mírová laboratoř“ na rok 2008, k pobytu vítězů příštího ročníku
vědomostní soutěţe v Bucine a konzultovala moţnost vytvoření podmínek pro setkání
představitelů obcí postiţených ve druhé světové válce za partyzánský odboj z celé Evropy v městě
Bucine.
SRN, Brémy
Dne 2. listopadu se zástupci Památníku Lidice zúčastnili slavnostního otevření nového Lidického
domu v Brémách ve SRN.
Na základě pozvání od obchodního vedoucího Karla Vennegeerts Lidického domu v Brémách se
zúčastnili slavnostního otevření nově vybudovaného Lidického domu za Památník Lidice vedoucí
muzea Ing. Ančo Marinov a průvodkyně-tlumočnice Gabriela Velcová.
Nový Lidický dům slouţí jako vzdělávací a výchovný institut pro mládeţ. Dům byl uveden do
zkušebního provozu dne 20. srpna 2007.
V pátek 2. listopadu 2007 vyuţili zástupci Památníku Lidice volného dopoledne k návštěvě
pomníku Lidice, kde uctili památku zesnulých. Zástupce Památníku Lidice doprovázel přidělený
průvodce Thorsten Nix. Památník se nachází v parku Wallanlagen a zahrnuje kamennou desku
s názvem „Vzpomínat do budoucnosti“. Jsou zde obsaţeny základní informace týkající se tragédie
v Lidicích.
Lidický dům byl slavnostně otevřen dne 2. listopadu 2007. Slavnostního aktu se zúčastnila řada
významných hostů.
Zástupci Památníku Lidice byli také vyzváni k proslovu, ve kterém seznámili návštěvníky s činností
a s aktivitami Památníku Lidice od r. 2001 do současnosti i do nejbliţší budoucnosti.
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Lidický dům se téměř po dvaceti letech přestěhoval z lokality Brémy-sever do centra města Brémy.
Nově vybudované vzdělávací středisko Lidický dům se rozkládá na ploše 2500 m2. V budově se
nachází 34 pokojů s kapacitou pro 72 osob, dále zde nalezneme 6 přednáškových sálů a 1 sál,
který se jmenuje Marzabotto s kapacitou aţ 100 lidí.
Jedna z předních činností Lidického domu je výchovná a vzdělávací činnost problematických dětí a
mládeţe. Nově vybudovaný komplex vzdělávacího centra Lidického domu v Brémách a
připravované vzdělávací centrum v Památníku Lidice naskýtá moţnost spolupráce v budoucnosti.
Slovensko, Kaliště
„Setkání generací“, jak se nazývá pietní vzpomínka na vyhlazení obce Kaliště nedaleko Banské
Bystrice, spojená s bohatým kulturním programem, se také 18. srpna 2007 zúčastnila delegace
Památníku Lidice. Tato kdysi uhlířská obec leţící na malebných jiţních svazích Nízkých Tater v
nadmořské výšce přes 920 metrů, podlehla 18. března 1945 nacistickému zlu. Obec Kaliště, jedno
z center povstaleckého odporu na území pojmenovaném Partyzánská republika, byla vypálena, za
oběť padlo 46 lidí, z toho devět upálených za ţiva, a to výhradně jako akt msty. Zločin se odehrál
v době, kdy partyzáni obec jiţ opustili a osvobozující fronta byla na dosah. Na letošní pietní
vzpomínce promluvili slovenští představitelé politického i veřejného ţivota a také armády. Jako
jediný ze zahraničních delegátů byl o projev poţádán zástupce ředitele Památníku Lidice Jaroslav
Tauber. Naše delegace poloţila k nově vybudovanému a právě odhalenému kališťskému
památníku věnec. Pracovníci muzea SNP se zajímali o vývoj česko-německých vztahů, zejména
vzhledem k landsmanšaftu a Benešovým dekretům.
Slovensko, Tokajík
Na pozvání obce Tokajík jeli pracovníci Památníku Lidice Jaroslav Tauber a Miroslav Hýlek do této
východoslovenské obce, aby se zde zúčastnili vzpomínkového aktu na tragédii z roku 1944.
V neděli 18. listopadu 2007 v 11.30 byl zahájen pietní akt, kterému předcházela slavnostní liturgie,
provedená v místním kostelíku. Při pietním aktu poloţily přítomné delegace k pomníku padlým
kytice a věnce. Váţnost chvíle byla umocněna přítomností vojenské hudby a čestné stráţe u
pomníku. Po poloţení věnců a přednesu básně k přítomným promluvil Ing. Ján Turčan,
zplnomocněnec vlády pro územní samosprávu a po něm Jaroslav Tauber jako zástupce obcí
postiţených podobným osudem jako obec Tokajík.
V průběhu návštěvy přislíbila starostka obce paní Jana Medvecová, společně s pracovníky muzea
SNP v Banské Bystrici, další spolupráci a setkávání. Jako aktuální záleţitost byla předjednána
aktivní účast slovenských přátel na kongresu pořádaném Památníkem Lidice v roce 2008.
Řecko, Ypati
Mezinárodní setkání v řecké Ypati ve dnech 14. – 15. prosince 2007
Studentka historie a dlouholetá průvodkyně v Památníku Lidice Gabriela Literová se zúčastnila
mezinárodního setkání v řeckém mučednickém městě Ypati, které leţí cca 200 km od Athén.
Městečko Ypati patří do sítě řeckých mučednických měst, protoţe během druhé světové války
několik občanů z Ypati pomáhalo odbojářům s demolicí mostu, který byl nacisty pouţíván
k zásobování jejich jednotek. Tito občané byli nacisty popraveni. Nově zvolený starosta města
Ypati pan Dimitros Karavanas dostal od Evropské unie finanční dotaci na rozšíření spolupráce
nejdříve s mučednickými městy v Řecku a následně ke spolupráci s ostatními mučednickými místy.
Jako první zahraniční organizace byl osloven Památník Lidice a Aktuelles Forum. V Ypati se
během jednání na radnici řečtí zastupitelé dotazovali na aktivity Památníku Lidice a slečna Literová
rovněţ přednesla zprávu o nynější činnosti a moţnosti navázání spolupráce, zejména v projektu“
Světlo za…“. Během tiskové konference, které se zúčastnila i jedna celostátní a dvě regionální
televizní stanice byla slečna Literová dotazována zejména na výtvarnou a vědomostní soutěţ
v Lidicích. Během pracovního semináře byly řeckým organizátorům předány zejména informace
ohledně mezinárodní spolupráce a pořádání mezinárodních konferencí. Radnice Ypati by ráda
v červnu uspořádala konferenci, na niţ budou pozváni i tři lidé z Lidic; podrobnosti budou
upřesněny na dalším mezinárodním setkání, které proběhne v Památníku Lidice dne 29. března
2008.
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10. Náklady na účast na mezinárodních konferencích, na jejich pořádání:
Památník Lidice v roce 2007 nepořádal mezinárodní konference.
Náklady na zahraniční služební cesty, zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele:
Náklady na zahraniční pracovní cesty (cestovné) činily v roce 2007 celkem 82,5 tis. Kč.
Zhodnocení: viz. výše – Účast Památníku Lidice v zahraničí.
11. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu:
Památník Lidice nečerpal v roce 2007 prostředky z rezervního fondu.
Údaje o použití prostředků, převedených do rezervního fondu v minulých letech:
Památník Lidice nepřeváděl v roce 2007 prostředky do rezervního fondu.
12. Přehled hospodářských a jiných činností:
Nákup a prodej zboţí
Ubytovací sluţby
Hostinská činnost
Pronájem pozemků a nebytových prostor
13. Zdůvodnění dosaženého zlepšeného (zhoršeného) hospodářského výsledku:
Hospodářský výsledek za rok 2007: 77.393,30 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek byl dosaţen v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
Hospodářský výsledek z činnosti hlavní byl vyrovnaný.
h) Hlavní skupiny příjemců služeb zpracovatele:
děti do 18 let
mládeţ do 26 let
senioři
osoby se zdravotním postiţením
cizinci
krajané
obyvatelé venkova

i)

Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem:
Další informace o činnosti Památníku Lidice jsou uveřejněny na www.lidice-memorial.cz .

j)

Přehled řízených OSS a PO:
Památník Lidice nemá podřízené OSS a PO.

JUDr. Milouš Červencl
ředitel PL
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