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Památník Lidice se v letošním roce také 
přidává k oslavám 100. výročí založení 

Československé republiky.  
Jedním z vrcholů těchto oslav je slavnostní 
sázení růží do Záhonu republiky 27. 9. 2018.  



 

 

 
Připravujeme… 

Kinematograf bratří Čadíků 

3. 9. – 6. 9. 2018; Zahrada Lidické galerie, Lidice 

Již poněkolikáté se zahrada Lidické galerie stane letním kinem. Kinematograf bratří 
Čadíků v Lidicích promítá každý den od 3. do 6. září vždy od 20.00. Letos si 
z promítacího vozu na plátno promítneme celkem čtyři české filmy. Kinematograf bratří 
Čadíků přináší zábavu i dobré skutky – výtěžek z akce jde na Konto bariéry. 

3. 9. – Bezva ženská na krku  

4. 9. – Hurvínek a kouzelné muzeum 

5. 9. – Bajkeři 

6. 9. – Anděl páně II 
 

Vstupné na všechna promítání je dobrovolné!  



 

 

5. ročník spanilé jízdy veteránů – Lidický okruh 2018 

8. 9. 2018; Lidice 

Nové Lidice se po válce staly centrem dění. Kromě pravidelných vzpomínkových 
setkání, státních návštěv a různých brigád při výstavbě nové obce, se v Lidicích konala 
celá řada kulturních a sportovních počinů. Jedním z nich byl automobilový a 
motocyklový závod nazvaný Lidický okruh. Tento závod se mezi roky 1950 a 1958 konal 
třikrát a vždy za obrovského zájmu diváků. Od roku 2014 se toto automobilové setkání 
v Lidicích opakuje a to v podobě srazu automobilových a motocyklových veteránů. 5. 
ročník spanilé jízdy veteránů, pořádaný Památníkem Lidice a obcí Lidice, odstartuje 
v sobotu 8. 9. před Lidickou galerií. Těšíme se na historické automobily, motocykly, 
výstavu historických kočárků, hudební doprovod, vystoupení mažoretek, občerstvení, 
ochutnávku vín – a tím výčet doprovodného programu rozhodně nekončí.  



 

 

Záhon republiky – slavnostní sázení růží k 100. výročí vzniku ČSR 

27. 9. 2018; Lidice, Růžový sad 

 
Československá republika byla založená na ideálech svobody a demokracie. Přestože 
existovala celých 75 let, jen velmi krátká doba z toho se nesla v duchu těchto ideálů. 
Země prošla velmi bouřlivým a často tragickým vývojem poznamenaným diktaturami 
a nesvobodou. Jednou z nejsmutnějších kapitol bylo vyhlazení obce Lidice a osady 
Ležáky v roce 1942. Jejich osud se nesmazatelně zapsal do dějin světa i 
Československa a je jejich neoddělitelnou součástí. Dnes, v roce 2018, 100 let od vzniku 
samostatné republiky, žijeme opět ve svobodě. Právě Růžový sad je velmi symbolickým 
místem, kde jsme se rozhodli založit Záhon republiky, ve kterém poroste sto růžových 

keřů představujících sto let od vzniku Československa. Velké slavnostní sázení je 
naplánováno na 27. září a jsou na něj pozváni lidičtí přeživší, představitelé České 
republiky, zástupci států celého světa, zástupci univerzit, organizací které se zasloužili o 
samostatný stát, nebo které podporují Památník Lidice v jeho činnosti.   

  



 

 

Aktuální… 

VÝSTAVA „LIDICE A DOBA PREZIDENTA OSVOBODITELE“ 

31. 5. – 30. 10. 2018; výstavní síň In Memoriam; Lidice 

Konec první světové války a vznik samostatné Československé republiky byl 
doprovázen velkými nadějemi občanů v rodící se demokratický svět. Dvacetiletí 
hospodářského, kulturního a sociálního rozmachu se silně podepsalo na tváři mnoha 
města a obcí. 
Z pedagogického hlediska je pro návštěvníky mnohdy složité spojit "velké dějiny" 
s konkrétními dopady na "malého člověka", ovšem navržená koncepce výstavy výrazněji 
propojí velké politické, ekonomické, sociální a kulturní dějiny s vnímáním obyvatel malé 
vesnice. 
Pramenným východiskem života v Lidicích bude farní kronika vedená farářem Josefem 
Štemberkou, pamětní kniha četnické stanice Buštěhrad a doplňující informace 
z torzovitých archiválií NKP-Archivu obce Lidice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VÝSTAVA „LIDIČTÍ MUŽI V BOJI ZA SVOBODU“ 

1. 6. – 30. 10. 2018; výstavní síň Minigalerie; Ležáky 

Tato 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. 

 

Obě výstavy jsou pořádány v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné 
Československé republiky a díky projektu Ministerstva kultury „Společné století“.   



 

 

VÝSTAVA „46. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA 
LIDICE“ 

31. 5. 2018; 1. patro Lidické galerie, Národní zemědělské muzeum; Lidice, Praha 

46. ročník jedné z největších a nejstarších výtvarných soutěží a výstav na světě, 
tentokrát na téma VODA. 
Historicky rekordní ročník, kterého se zúčastnilo 29 967 dětí ze 79 zemí světa! 
Dvoukolová mezinárodní porota v letošním ročníku ocenila celkem 1 210 prací, mezi 

kterými jsou malby, kresby, grafiky, fotografie, krátké filmy i prostorové práce. 
Výstava 1 210 oceněných prací probíhá letos na dvou místech současně. Hlavní část 
výstavy (cca 1 000 prací) je umístěna v 1. patře Lidické galerie a druhá část 
(cca 200 prací) je vystavena v Národním zemědělském muzeu. 
Vernisáž hlavní výstavy a předání ocenění: 31. 5. 2018 v zahradě Lidické galerie 
Vernisáž druhé části výstavy: 1. 6. 2018 v Národním zemědělském muzeu 

Obě části výstavy jsou k vidění až do 25. 11. 2018. 

 
  

https://www.nzm.cz/akce/vystava-lidice-2018


 

 

Stalo se… 

Letní výtvarné a dramatické dílny v Památníku Lidice 

30. 7. – 10. 8. 2018; Lidická galerie 

Památník Lidice pravidelně pořádá příměstské tábory pro děti do 15 let. Tyto tábory jsou 
zaměřeny na rozvoj dětí v oblasti výtvarné a dramatické výchovy. Letošní výtvarné dílny 
byly ve znamení tématu vody, což korespondovalo s tématem letošního ročníku 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Děti tvořili za použití různých technik svá 
díla právě na téma vody, nebo prostřednictvím technik spojených s vodou. Tematický byl 
i výlet, který děti zavál až na Vltavu, kde si vyzkoušeli základní vodácký kurz.  
 
Druhá část dílen byla dramatická. Samozřejmě že ne tak, aby při nich šlo o zdraví, ale 
ve smyslu dramatické výchovy. Při těchto dílnách se děti pod vedením zkušené lektorky 
Jany Chaloupkové seznamovaly se základy mluveného projevu, jevištní řeči, 
choreografie i improvizace. Letní výtvarné i dramatické dílny jsou samozřejmě plánovány 
i na příští rok, takže kdo je nestihl letos, rozhodně bude mít příležitost za rok. 

  



 

 

 
Použité fotografie: 
Martin Homola, Filip Petlička, Památník Lidice 
 
Více informací: 
Filip Petlička  
vztahy s veřejností 
petlicka@lidice-memorial.cz  
+420 731 110 984  
 
www.lidice-memorial.cz  
www.lezaky-memorial.cz 
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