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Připravujeme… 

9. 5. – ZASEDÁNÍ ODBORNÉ POROTY VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE  

LIDICE PRO 21. STOLETÍ 

Zasedání odborné poroty pro druhé kolo 
mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. 
století. Druhé kolo bylo uzavřeno 17. 4. a slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhne 13. 6. v kladenském 
kině Hutník. 

 

 
 

18. 5. – MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 
 

 
U příležitosti Mezinárodního 
dne muzeí zpřístupňuje 
Památník Lidice své expozice 
zdarma. 

  



 

 

25. 5. – LEŽÁKY, POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH 
 
Celostátní soutěž v aranžování a tvorbě květin z libovolného materiálu 
je vyhlášena na měsíc květen, ve kterém vzdáváme poctu matkám, 
mateřství a také Alici Masarykové, která se zasloužila o propagaci Dne 
matek u nás. Letošním tématem soutěže je Vazba květin za první 
republiky. Součástí je také výstava květin, Irisů a Kosatců. 
 
Více informací o soutěži na: 
http://www.lezaky-memorial.cz/projekty-a-souteze/lezaky-poselstvi-
ukryte-v-kvetech/ 

 

 
 

31. 5. VERNISÁŽ MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVATNÉ VÝSTAVY LIDICE 
 

Vernisáž výstavy, do které se v letošním roce 
přihlásilo téměř 30 000 dětí ze 79 zemí světa, 
proběhne v předvečer Mezinárodního dne 
dětí v zahradě Lidické galerie. Během 
vernisáže budou předána ocenění a pamětní 
listy oceněným účastníkům a bude připraven 
bohatý doprovodný program. Letošní 
specialitou této výstavy je, že bude umístěna 
na dvou místech. Hlavní část výstavy, cca 
1 000 prací, bude vystaveno tradičně 
v Lidické galerii. Druhá část, cca 200 prací, 
bude vystavena v prostorách Národního 
zemědělského muzea, kde bude výstava 
otevřena o den později, 1. 6. Výstava potrvá až do listopadu 
letošního roku. 
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Aktuální… 
 
VÝSTAVA „LIDIČTÍ MUŽI V BOJI ZA SVOBODU“  

1. 1. – 28. 5. 2018; výstavní síň In Memoriam; Lidice 

Výstava je pořádaná v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky a díky projektu Ministerstva kultury 
„Společné století“. Výstava se zaměřuje na dosud opomíjená témata 
z dějin obce Lidice. Tato obec se do „velkých světových dějin“ zapsala 
velice smutně 10. června 1942, ale její obyvatelé se zapojili svou 
měrou i do dalších, mnohem šťastnějších dějinných procesů a 
událostí. Téměř každá obec v Čechách má pomníček padlých  
v 1. světové válce a mnoho z nich má své legionáře, své hrdiny. Stejně tak i muži z Lidic bojovali 
v zákopech Velké války a v řadách československých legií pomáhali vybojovat a vybudovat 
Československo v roce 1918. Se zbraní v ruce byli připraveni bránit mladou republiku i v roce 1938 a 
s odhodláním rukovali ke svým jednotkám během mobilizace. Zapomínat se ale nesmí ani na lidické 
muže a rodáky, kteří bojovali proti nacismu ve Velké Británii, či u Tobruku. 

VÝSTAVA „VŠE PRO VLAST“ 

23. 3. – 31. 5. 2018; výstavní prostor Minigalerie; Ležáky 
Výstava, která je věnována padlým a zemřelým příslušníkům 43. 
výsadkového praporu Chrudim. Tato připomínka devíti mrtvých vojáků 
vznikla ve spolupráci Památníku Ležáky, 43. výsadkového praporu 
Chrudim a Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany.  
Výstavní panely jsou 
nainstalovány v ležácké 
Minigalerii a je možné je 
navštívit vždy během 
otevírací doby Památníku 
Ležáky.  

 



 

 

Stalo se… 
11. 4. – MEMORIAL JOSEFA ŠŤULÍKA - LEŽÁKY 

5. ročníku přespolního běhu pro mládež na paměť Josefa 
Šťulíka se zúčastnilo rekordních 421 běžců z 20 škol 
Pardubicka. Memorial je pořádán k uctění památky Josefa 
Šťulíka, obyvatele Ležáků, který se před gestapem ukrýval 
v okolních lesích až do doby, kdy byla vyhlášena hrozba 
vypálení vesnic v okolí 5km, pokud se dobrovolně nevzdá. 
Záštitu nad touto sportovní akcí převzala paní Jarmila 
Kratochvílová, běžkyně krátkých a středních tratí, která je 
držitelkou světového rekordu na 800m. Za krásného jarního 
počasí se všichni účastníci vyburcovali ke skvělým výkonům 

a uctili tak památku osady Ležáky a podpořili tak šíření paměti tohoto místa. 
 
 

 
„Význam Memoriálu Josefa Šťulíka se nedá změřit na 
stopkách“ 

- z reportáže České televize 19. 4. 2018 - 

 

 
 
 

 
12. 4. + 16. 4. – SEMINÁŘ VOJENSKÉHO HISTORIKA EDUARDA STEHLÍKA 
 
K aktuální výstavě Lidičtí muži v boji za svobodu proběhy 
v Památníku Lidice dva odborné semináře předního českého 
vojenského historika Plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA. 
Seminář, stejně jako výstava, se dotkl témat spojených se 
vznikem Československé republiky v roce 1918, mobilizací 
v roce 1938  
a bojovým nasazením 
lidických mužů 
během druhé světové 
války.  
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
14. 4. – FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP – REPORTÁŽNÍ FOTOGRAFIE 

Praktický fotografický workshop na téma Reportážní fotografie, pod vedením profesionálního fotografa 
Martina Homoly, byl určen pro všechny nadšené zájemce o fotografii. Profesionální fotograf se svými 
radami a předanými zkušenostmi zavedl početnou skupinu zájemců do hornického skanzenu Mayrau, 
který díky svému jedinečnému Geniu Loci přímo vybízí k fotografování. Během sobotního odpoledne tak 
vzniklo množství fantastických fotografií od nadšených fotografů.  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Použité fotografie: 
Michaela Brábníková, Filip Petlička, Martin Homola, Jaroslav Kvapil,  
Marek Novotný, Kateřina Peterková 
 
Více informací: 
Filip Petlička, PR manažer 
petlicka@lidice-memorial.cz, 731 110 984, www.lidice-memorial.cz, www.lezaky-memorial.cz 
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