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Památník Lidice
V Ý R O Č N Í Z P R Á VA Z A R O K 2 0 1 4

1. ÚVODNÍ SLOVO
Citát: „Nehlásím se k žádné církvi a v Boha nevěřím, přesto nejsem bezvěrec. Věřím totiž v lidství, v sílu
myšlenky. Člověk přece něčemu věřit musí, jinak by jeho život byl prázdný. Proto mne oslovila Panna
Marie Lidická, proto její příchod do Lidic vítám“. Jana Vrzalová, tisková mluvčí ČSBS
Rok 2014 se vedle pietních vzpomínek na 72. výročí lidické a ležácké tragédie, vyznačoval celou řadou
doprovodných aktivit určených zejména mládeži. Za všechny lze jmenovat především Slavnostní koncert
v předvečer piety, již 8. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice, štafetový běh
Kladno – Lidice – Ležáky, pochod mládeže Oheň (bez) naděje na trase Ležáky – Chelmno, 4. ročník Memoriálu
Karla Kněze v orientačním běhu mládeže po trase ležácké naučné stezky, 1. ročník Memoriálu Josefa Šťulíka
v přespolním běhu Ležáky – Včelákov.
Uplynulý rok přinesl snahu o personální stabilizaci získáním badatele a ve vzdělávacím oddělení, se současným
oživením a rozšířením vzdělávací a výtvarné činnosti mládeže i dospělých.
Tradičně výraznou tak byla opět vzdělávací činnost památníku s množstvím odborných seminářů a výchovných
programů pro pedagogy, studenty, ale i děti předškolního věku. Rovněž Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice
pro 21. století si udržela vysoký standard a téměř rekordní účast soutěžících. Obdobné úspěchy byly
zaznamenány v tradiční Mezinárodní dětské výtvarné výstavě, která ještě zvýšila svůj ohlas ve světě.
Potěšitelná byla úroveň a výsledky poznávací soutěže pro české studenty s názvem CEMACH o současném
Státu Izrael.
Výstavní činnost památníků se vyznačovala širokou nabídkou jak v oblasti historické, tak i výtvarné. S největším
ohlasem se setkala výstava z depozitáře muzea.
Díky pochopení Ministerstva kultury se dařilo realizovat nutné investiční záměry, z nichž největším byla oprava
glorietu v Památníku Lidice a zahájení opravy opěrné zdi u Lidické galerie. A zcela zásadní bylo uvolnění
investic pro nákup rodinného domku v původním zachovalém stavu vedle Lidické galerie.
Pokračovaly besedy pamětníků, na kterých jsme úzce spolupracovali, a to nejen v Lidicích, ale i po celé ČR, byť
s ohledem na pokročilý věk pamětnic v menším rozsahu. Jako příkladnou lze označit spolupráci s obecními
úřady v Lidicích, Miřeticích a Letech u Písku, rovněž tak s Českým svazem bojovníků za svobodu a Klubem
autorů literatury faktu.
V práci památníku se však našly i některé neúspěchy. K nim patří nekonečný soudní spor o spoluautorství
sousoší lidických dětí a stále nevyřešené výkupy pozemků v NKP Ležáky.
Rok 2015 bude rokem dalšího boje o návštěvníka vzhledem k limitním možnostem nabídky volnočasových a
doprovodných aktivit této paměťové instituce! Bude i ve znamení nových autorských výstav a bohatší publikační
činnosti. Současně by měl potvrdit, že nově nastoupená cesta ve vzdělávání pedagogů i mládeže směrem
k obsahu a nabídce Lidické galerie, byla efektivní. Památník Lidice čekají i další významné investiční akce.
JUDr. Milouš Červencl
ředitel Památníku Lidice
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2. PAMÁTNÍK LIDICE A JEHO HLAVNÍ ČINNOSTI
Památník Lidice, ležící jen 25 minut jízdy z centra Prahy, je každoročně cílem desetitisíců návštěvníků z celého
světa.
Ve stálé expozici muzea mohou zhlédnout multimediální expozici o historii a tragédii Lidic pod názvem „...a
nevinní byli vinni“.
V 1. patře Lidické galerie a současně ve vzdělávacím středisku 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“, „Ležáky 42“, „Nehodni žití. Cikánský tábor Lety 1942-43“.
Mezi naše služby návštěvníkům patří i poskytnutí průvodce pietním územím – v českém, anglickém, německém a
francouzském 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 akademické sochařky Marie Uchytilové „Pomník dětských obětí války“. Návštěvník také může využít
audioprůvodce po celém pietním území.

V přízemí Lidické galerie je vystavena část „Lidické sbírky“, kde si návštěvníci mohou prohlédnout díla darovaná
Lidicím od umělců z celého světa a kde je k dispozici na objednání odborný výklad v češtině a angličtině a také
audioprůvodce po nejvýznamnějších dílech sbírky. V 1. patře Lidické galerie našla každoročně své trvalé místo
„Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“. Prostory galerie slouží také k doprovodným programům
k výstavám.
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.
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Návštěvnost v Památníku Lidice v roce 2014
Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2014 Muzeum
cizinci

ČR

ciz. studenti

ČR studenti

zdarma

ostatní

svatby

celkem

leden

45

99

85

79

17

4

0

329

únor

60

124

438

347

34

135

0

1138

březen

77

260

687

165

60

227

0

1476

duben

483

331

1002

1357

184

292

0

3649

květen

284

390

898

1085

900

567

0

4124

červen

278

463

796

1489

5138

628

45

8837

červenec

251

606

606

204

66

651

204

2588

srpen

257

584

312

307

64

703

590

2817

září

237

275

1766

216

185

575

95

3349

říjen

262

291

1391

1084

93

279

0

3400

listopad

70

154

220

136

112

95

0

787

prosinec

38

77

187

18

12

67

0

399

2342

3654

8388

6487

6865

4223

934

32893

celkem

Návštěvnost Památníku Lidice za rok 2014 Galerie
cizinci

ČR

ciz. studenti ČR stud.+vzd.

zdarma

ostatní

kultura

Celkem

leden

0

13

21

3

194

20

402

653

únor

0

8

0

76

230

40

239

593

březen

0

17

2

37

138

23

594

811

duben

7

48

1

19

247

26

0

348

květen

4

16

0

301

1017

66

0

1404

červen

26

32

1

327

485

111

0

982

červenec

23

34

36

39

57

60

0

249

srpen

12

30

1

19

104

76

301

543

září

43

14

41

41

967

67

160

1333
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říjen

4

18

1

405

114

31

522

1098

listopad

3

14

0

201

158

17

442

835

prosinec

0

24

0

134

184

21

288

651

122

268

104

1602

3895

598

2948

9537

zdarma

ostatní

kultura/svatby

Celkem

celkem

Celková návštěvnost Památníku Lidice za rok 2014
cizinci

ČR

ciz. studenti ČR stud.+vzd.

leden

45

112

106

82

211

24

402

982

únor

60

132

438

423

264

175

239

1731

březen

77

277

689

202

198

250

594

2287

duben

490

379

1003

1376

431

318

0

3997

květen

288

406

898

1386

1917

633

0

5528

červen

304

495

797

1816

5623

739

45

9819

červenec

274

640

642

243

123

711

204

2837

srpen

269

614

313

326

168

779

891

3360

září

280

289

1807

257

1152

642

255

4682

říjen

266

309

1392

1492

207

310

522

4498

listopad

73

168

220

337

270

112

442

1622

prosinec

38

101

187

152

196

88

288

1050

Cel. 2014

2464

3922

8492

8089

10760

4848

3902

42477

Cel. 2013

2032

3800

9951

7050

11288

3458

3881

41460

Rozdíl

+432

+122

-1459

+1039

-528

+1390

+21

+1017

Komentář k tabulce:
Mírný nárůst návštěvnosti proti roku 2013 je velkým pozitivem, zvláště při nižší účasti veřejnosti na pietní
vzpomínce. Alarmující je úbytek zahraničních studentů. Propagaci a počtu doprovodných vzdělávacích programů
Památníku Lidice byla, i přes trvalý nedostatek provozních prostředků, věnována maximální péče, což se odrazilo
zejména ve výrazně vyšší návštěvnosti Lidické galerie.
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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

Významné návštěvy Památníku Lidice v roce 2014
22. ledna 2014 navštívil Památník Lidice nový velvyslanec Izraele v České republice J. E. Gary Koren. Během
své návštěvy Lidic si prohlédl expozici muzea, pietní území, položil kytici na společný hrob lidických mužů,
poklonil se památce lidických dětí, prohlédl si expozici Lidické galerie a na závěr byl přijat vedením obce Lidice.

13. května 2014 zavítal do Lidic na pozvání pamětníků hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Přivítali jej zde
předseda ZO ČSBS Pavel Horešovský a starostka obce Veronika Kellerová.
Pan hejtman položil věnec na hrob lidických mužů, prohlédl si expozici muzea a vyslechl si výklad k historii obce.
Zajímal se také o provoz, činnost a náklady Památníku Lidice a ocenil pečlivou údržbu zeleně na pietním území.
Na závěr návštěvy byl hejtman přijat na obecním úřadu zastupiteli a přeživšími lidickými dětmi, které jej v krátkosti
seznámily se svými životními příběhy.

Lidickou galerii navštívil 27. června 2014 J. E. Tigran Seiranian, velvyslanec Arménské republiky v Praze.
Během své návštěvy si pan velvyslanec prohlédl expozici 42. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
a projednal další spolupráci mezi Arménským Institutem v Jerevanu a Památníkem Lidice.
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Dne 29. 6. 2014 navštívila Památník Lidice delegace 10 pákistánských senátorů. Senátoři se setkali s přeživším
lidickým dítětem Pavlem Horešovským a projevili zájem o historii obce - navštívili muzeum, pietní území i Lidickou
galerii, kde se seznámili s kresbami pákistánských dětí oceněných ve 42. MDVV Lidice 2014 a Lidickou sbírkou.
Dne 1. září 2014 navštívil Lidice, velvyslanec Spojených států mexických J. E. Pablo Macedo Riba v doprovodu
konzulky paní Maxairy Baltazar.
Památník Lidice 9. září 2014 poctila návštěvou další významná osobnost, předseda Knessetu (izraelský
parlament) J. E. Juli-Joel Edelstein s delegací, v doprovodu poslance PS PČR Robina Böhnische. Přítomen byl i
velvyslanec Státu Izrael v České republice J. E. Gary Koren.

Památník Lidice poctila návštěvou dne 20. září 2014 delegace partnerského regionu Středočeského kraje ze
spolkové země Porýní-Falc v čele s předsedou Zemského sněmu Joachimem Mertesem.
Delegace Hlavního výboru zemského sněmu spolkové země Porýní - Vestfálsko navštívila dne 17. října 2014
Památník Lidice. V čele delegace byl předseda výboru Prof. Dr. Rainer Bovermann.
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Přehled hlavních akcí organizovaných Památníkem Lidice v roce 2014
Slavnostní koncert. V předvečer pietní vzpomínky 13. 6. 2014 se uskutečnil koncert PRO LIDICE. Tentokrát se
nesl v duchu Roku české hudby a byl poctou velký osobnostem Jarmile Novotné a Janu Masarykovi.
S úvodním projevem vystoupila místopředsedkyně Senátu P ČR Miluše Horská.
Po státní hymně v provedení asi 50 dětí z přítomných pěveckých sborů, pod taktovkou Evy Moučkové a za
odborného dohledu Anny Holeyšovské, zazněly z pódia známé sklady velikánů české klasické hudby –
A. Dvořáka, B. Smetany, J. Suka v provedení našich předních sólistů.

Světla z lidických oken. Symbolicky před 22. hodinou, kdy se před 72 lety ještě naposledy svítilo z oken domků
bývalých Lidic, se celé pietní území, v režii dětí z přítomných pěveckých sborů, prozářilo světýlky svíček v
místech, kde původní domky stávaly. Působivý obraz prosvětleného tichého údolí, doprovázený čtením jmen
všech zavražděných lidických dětí s hudební kulisou, byl zejména pro pamětníky a starší návštěvníky silným
emotivním zážitkem.
Dne 14. června 2014 se pod záštitou ministra kultury uskutečnila u společného hrobu zavražděných lidických
mužů pietní vzpomínka k 72. výročí vypálení obce Lidice. Hlavní projev přednesl předseda Senátu P ČR
Milan Štěch, modlitbu pronesl kardinál Dominik Duka OP, závěrečné slovo patřilo tradičně předsedovi ÚV ČSBS
Jaroslavu Vodičkovi. Pietní vzpomínce předcházela mše na základech kostela sv. Martina, kterou celebroval
kardinál Dominik Duka OP. Při ní požehnal P. Josefu Štemberkovi a obrazu P. Marie Lidické, umístěnému trvale
na oltářní mense. Zdůraznil, že toto místo je ekumenickým prostorem, což potvrdila i přítomnost předsedy
Ekumenické rady církví v ČR Daniela Fajfra.
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Během pietního dne tradičně převzala řada pozvaných osobností z rukou ředitele Památníku Lidice Pamětní
odznaky za spolupráci s Památníkem Lidice v uplynulých letech. Celkem bylo v objektu IN MEMORIAM, za
přítomnosti čestné stráže Velitelství posádky Praha, uděleno 13 odznaků.
Podle odhadu prošlo v tento den Památníkem Lidice 5 tisíc návštěvníků.
Po pietní vzpomínce zahájil místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka 8. ročník celostátní
přehlídky sborů "Světlo za Lidice". 14 sborů, reprezentujících jednotlivé kraje ČR, v počtu více jak 500
účinkujících, které zazpívalo několika tisícům diváků státní hymnu. Po úvodním slovu místopředsedy Senátu P
ČR vystoupila Leona Machálková se dvěma písněmi a za doprovodu všech sborů.
Všechny sbory pak jednotlivě předvedly své špičkové pěvecké umění a na závěr zazpívaly pro věrné diváky opět
společné skladby.

Ocenění Památníku Lidice
Památník Lidice obdržel u příležitosti 100. výročí narození gen. mjr. Rudolfa Krzáka, spoluzakladatele
výsadkového vojska, Pamětní odznak obce Bernartice a KVV Písek.
Tohoto uznání se Památníku Lidice dostalo v rámci slavnostního setkání 4. dubna 2014 v Bernarticích.
Z rukou starosty obce Pavla Souhrady a předsedy KVV Písek Ing. Pavla Valenty převzal ocenění ředitel
Památníku Lidice.
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Památník Lidice obdržel od organizace TripAdvisor for Business nejvyšší ocenění kvality - Certificate of
Excellence 2014.
Prestižní cena je udílena na základě informací a názorů návštěvníků uveřejněných na webové stránce
www.tripadvisor.com.
U příležitosti 70. výročí Slovenského národního povstání, pořádaného ve dnech 28. - 31. srpna 2014 Múzeem
Slovenského národného povstania v Banské Bystrici, obdržel Památník Lidice za dlouhodobou spolupráci Cenu
muzea SNP za rok 2014.

Par tnerství Památníku Lidice
Památník Lidice má uzavřené smlouvy o spolupráci s celou řadou obdobných paměťových institucí. Kromě
Memoranda o spolupráci s vypálenými obcemi ČR, které soustřeďuje již 7 obcí, má smluvní vztahy se Sdružením
Čechů z Volyně a jejich přátel, s Muzeem SNP v B. Bystrici, s Muzeem a Institutem Genocidy v Jerevanu, se
Sdružením AZER-ČECH, s italským městem Bucine (muzeum San Pancrazio), se Státní dubenskou historickokulturní rezervací v ukrajinském Dubnu, s anglickým městem Stoke-on-Trent, s Velvyslanectvím státu Izrael
(CEMACH) a také s Aegis Trust Rwanda.
Tyto smlouvy, kromě výměny informací, výstav, odborníků a spolupráce ve vzdělávání, zavazují smluvní strany i k
vzájemné výměně delegací při pietních a podobných významných příležitostech.
Vedle těchto smluvních vztahů má PL celou řadu partnerských kontaktů s odbornými institucemi v celé řadě
evropských zemí. Jedná se o Brazílii, Bělorusko, Francii, Holandsko, Lotyšsko, Německo, Norsko, Rusko a
Řecko.
Pietní vzpomínka k 69. výročí vypálení obce Prlov
19. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka v Prlově za účasti zástupců Památníku Lidice. Hlavní projevy
přednesli hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a 1. místopředsedkyně Senátu P ČR Alena Gajdůšková.
Pietní vzpomínka k 69. výročí vypálení osady Ploština
Dne 20. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka na Ploštině, které se za Památník Lidice zúčastnil Jaroslav
Tauber, Ančo Marinov a Kamila Chvojková. S hlavním projevem vystoupila 1. místopředsedkyně Senátu P ČR
Alena Gajdůšková a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Pietní vzpomínka k 69. výročí vypálení obce Javoříčko
Dne 26. dubna se uskutečnila pietní vzpomínka za účasti ředitele Památníku Lidice a starostky obce Lidice.
Hlavní projevy přednesli, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a místopředseda Senátu P ČR Zdeněk
Škromach.
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Pietní vzpomínka k 69. výročí vypálení osady Vařákovy paseky
Dne 4. května 2014 se konal pietní akt k 69. výročí vypálení osady Vařákovy paseky za účasti zástupců
Památníku Lidice, který pořádala obec Lačnov. Obec Lačnov je jedním z participantů Memoranda o vzájemné
spolupráci památníků a obcí ČR.
Tryzna v Terezíně
V neděli 18. května se zástupci Památníku Lidice a předseda ZO ČSBS Lidice zúčastnili piety v Terezíně. Hlavní
projev přednesl předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. Zajímavý byl projev předsedy ÚV ČSBS J. Vodičky, který
hovořil o usmíření mezi SRN a ČR v návaznosti na návštěvu německého prezidenta Joachima Gaucka.
Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Žatci
V sobotu 13. července se uskutečnila za účasti ředitele PL, který pietu moderoval, a lidických pamětníků pietní
vzpomínka v Žatci na památku vypáleného Českého Malína. Hlavní projev přednesl ministr školství Marcel
Chládek.
Pietní vzpomínka na vypálení Českého Malína v Novém Malíně
Obec Nový Malín si 14. července připomínala 374 zavražděných Čechů a 26 Poláků. Za PL se zúčastnil Ing.
A. Marinov s lidickými pamětníky. Hlavní projev pronesl Zdeněk Škromach.

Pietní vzpomínka Kalište
13. srpna, v souvislosti s pozváním od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov se zástupce PL J. Tauber
zúčastnil pietního aktu na Kališti.
Oslavy 70. výročí SNP
Zahraniční služební cesta ve dnech 27. - 29. srpna 2014 se uskutečnila na pozvání Muzea SNP v Banské Bystrici
a zúčastnil se jí zástupce ředitele J. Tauber.

Spolupráce Památníku Lidice se zahraničními institucemi
Hong Kong, Čína
Ve dnech 12. – 20. ledna 2014 se vedoucí LG Ivona Kasalická zúčastnila společně s předsedou poroty MDVV
Lidice Josefem Zedníkem na pozvání Promotion of Young Artists Foundation Hong Kong odborné mezinárodní
poroty 2. Mezinárodní dětské výtvarné soutěže v Hong Kongu 2014 a zároveň předala ve spolupráci se
Generálním konzulátem ČR Hong Kong ceny dětem z Hong Kongu, které byly oceněné ve 41. ročníku MDVV
Lidice 2013.
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Moskva a Sankt Petěrsburg - MDVV
Ve dnech 6. – 14. 9. 2014 byla vedoucí LG Ivona Kasalická na pozvání Českého centra Moskva, ZÚ Moskva a
GK ČR Sankt Petersburg pozvána na otevření putovních výstav MDVV v Galerii Izopark v Moskvě a v Puškinově
dětské knihovně v Sankt Petersburku. Při vernisáži obou výstav, kterých se zúčastnil v Moskvě velvyslanec ČR
v Rusku pan Vladimír Remek a v Sankt Petersburku generální konzul pan Karel Charanza, byly předány ceny
udělené ruským dětem v 42. ročníku soutěže MDVV Lidice 2014.

Konference v Moskvě
Ve dnech 22. 10. – 27. 10. 2014 se dvě zástupkyně Památníku Lidice aktivně zúčastnily konference Tragédie
nacisty vypálených měst a obcí během 2. světové války, pořádané Muzeem Velké vlastenecké války v Moskvě.
Přednesly příspěvky dotýkající se moderní, poválečné historie a výstavby Lidic. Konference s mezinárodní účastí
měla velký ohlas mezi veřejností a studenty, stejně jako byla prezentována na ruské televizní stanici Ria Novosti.
Očekává se vydání sborníku příspěvků z konference.
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Přehled výstav uspořádaných Památníkem Lidice v roce 2014
Stálá multivizuální expozice v muzeu Památníku pod názvem „…a nevinní byli vinni…“ byla v celoročním provozu.

Ve výstavní síni IN MEMORIAM:
8. 1. – 31. 5. 2014 Putovní výstava „Válečná korespondence"
Výstava Válečné korespondence zavedla návštěvníky do doby 1. a 2. světové války, kdy dopisy, korespondenční
lístky nebo pohlednice představovaly jediný způsob komunikace mezi frontou a zázemím.
Výstava ukázala, jak za 1. světové války probíhala korespondence v rakousko-uherské armádě i u
československých legií, jak dlouho trvala cesta poštovní zásilky k adresátovi či jakým způsobem komunikovali
váleční zajatci.
Návštěvníci se také seznámili s tím, jak za 2. světové války fungovala polní pošta u československých vojenských
jednotek na západní a východní frontě, jaký byl např. význam československých razítek a příležitostných tisků pro
propagaci Československa ve Francii a Anglii, nebo jak vypadaly tzv. šátečkové dopisy, posílané na východní
frontě.

6. – 30. 6. 2014 Putovní výstava „Oradour-sur-Glane“
Putovní výstava „Tragédie v Oradour-sur-Glane“ přiblížila návštěvníkům hrůzný akt vyvraždění francouzské obce
Oradour-sur-Glane jednotkami SS dne 10. června 1944. Toho tragického dne byli zastřeleni téměř všichni muži a
v kostele bylo upáleno 247 žen a 205 dětí. Celkem bylo zavražděno 642 civilistů. Jméno francouzské obce
Oradour-sur-Glane vyvolává v občanech Francie stejné pocity jako jméno Lidic u obyvatel České republiky. Obě
tyto evropské obce se staly symbolem nacistické bestiality. Je takřka neuvěřitelné, že se zločiny na českých
Lidicích i francouzském Oradouru udály v odstupu dvou let ve stejný den 10. června. Autorem výstavy je přední
historik novodobých dějin plk. PhDr. Eduard Stehlík.
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1. 7. - 31. 7. 2014 Výstava „Ozvěny“
Autoři výstavy fotografií vedou dialog mezi přeživšími dětmi z Lidic a koncentračním táborem Birkenau
v připomínce toho, co se stalo a na co nikdy nezapomenou. Na fotografiích je vidět záznam z koncentračního
tábora Birkenau. Portrétovány byly přeživší Lidické děti Maruška Šupíková a Pavel Horešovský.
Autoři fotografií:
Zdeněk Pešek, pracuje jako pedagog v Teplicích
Ivana Laudinová, pracuje v Teplicích

1. 8. - 31. 8. 2014 Fotografická výstava „Život v přírodě očima seniorů“
Památník Lidice prezentoval nejzdařilejší fotografie čtyřdílné fotografické soutěže „Život v přírodě očima seniorů“.
Soutěž byla vypsána a organizována Krajskou radou Svazu důchodců České republiky, o. s., Středočeského
kraje, v péči její předsedkyně paní Hany Němcové. Podmínkou účasti v této soutěži bylo, že autor musí být
seniorkou či seniorem, každý se mohl přihlásit s pěti snímky, které ještě nebyly prezentovány nikde jinde. Soutěž
měla různá podtémata, jako například Krásy letní přírody nebo Senioři jsou aktivní i v zimě. Vyhodnocení
prováděla porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.

1. 9. - 31. 10. 2014 Putovní výstava „Lidičtí muži v boji za svobodu“
V letošním roce si celý svět připomínal 100. výročí vypuknutí I. světové války, tak i nelehkými osudy ve dvacátém
století. Právě k 100. výročí započetí I. světové války, se Památník Lidice rozhodl připravit výstavu „Lidičtí muži
v boji za svobodu“, která si kladla za cíl seznámit veřejnost s dosud neprávem opomíjenou kapitolou historie Lidic.
Jen hrstka zasvěcených totiž ví, že se lidičtí zapojili do boje za svobodu Československa v obou světových
válkách a vlast byli připraveni bránit i v osudném osmatřicátém roce. Již v letech první světové války vstoupilo
hned šest mužů z Lidic do řad čs. legií a na frontách v Rusku (František Maštalíř, Josef Šebek, Karel Podzemský,
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Josef Šroubek a Josef Koutný) a Itálii (Antonín Spal) bojovalo za naše osvobození a nezávislost. Lidičtí muži
nezaváhali ani v osudném osmatřicátém roce, kdy se jednoznačně postavili na stranu těch, kdo žádali vládu
republiky, aby řekla rozhodné ne požadavkům henleinovců. Po vyhlášení všeobecné mobilizace v září 1938 pak
bez výjimky nastoupili ke svým útvarům a vlast byli připraveni bránit se zbraní v ruce. Namísto války však přišla
zrada, ústup bez boje a v březnu 1939 okupace. Mezi těmi, kdo se tehdy rozhodli odejít za hranice a tam bojovat
za svobodu těžce zkoušené vlasti, nemohli chybět ani muži z Lidic. Poručíci Josef Horák a Josef Stříbrný se do
boje proti nenáviděnému nacismu zapojili jako příslušníci britského královského letectva, avšak nejen oni. Lidičtí
měli totiž svého zástupce i v bojích u Tobruku na Středním Východě. Rodák z Lidic Karel Radvanovský zde konal
službu ve štábu Československého pěšího praporu 11 – Východního, a to jako jeden z blízkých spolupracovníků
jeho velitele podplukovníka Karla Klapálka. Hovoříme-li o lidických mužích a jejich boji za svobodu, nesmíme
zapomenout ani na ty, kdo položili své životy na oltář vlasti v osudném červnu 1942. Nepadli sice s puškou v ruce,
avšak jejich smrt jasně ukazuje, že domácí fronta, jejímiž hrdiny se stali, byla v mnoha případech místem
mnohem krutějším než skutečné bojiště.
Autorem výstavy je přední historik novodobých dějin plk. PhDr. Eduard Stehlík.

1. 11. – 31. 12. 2014 Výstava „František Kánský, český četník a dozorce z tábora Lety“
Výstava vznikla z unikátních dokumentů, které získal v říjnu 2012 Památník Lidice z pozůstalosti Františka
Kánského. Tento četník byl na jaře 1941 převelen jako dozorce do kárného pracovního tábora v Letech, z něhož
se stal sběrný a posléze cikánský tábor. Tamější službu vykonával podle vlastního vyjádření „se sebezapřením“,
nedobrovolně. Když se vrátil zpátky k četnictvu, zachránil během nacistické okupace řadu spoluobčanů před
zatčením, případně před smrtí.
Autorem výstavy jsou Renata Hanzlíková a Mgr. Přemysl Veverka.

Ve výstavní síni POD TRIBUNOU:
Celoročně - Volné pokračování stálé expozice muzea pod názvem „… A JMÉNO OBCE BYLO VYMAZÁNO…“.
13. 1. - 13. 5. 2014 Výstava „Industriál války“
Výstava „Industriál války“ navázala na projekt knihy Tábory a válečná výroba. Kniha mapuje pracovní, zajatecké a
koncentrační tábory na území okresů Liberec a Jablonec nad Nisou a v příhraničních oblastech současného
Polska a Německa. Při studiu materiálů se podařilo objevit i archivní dokumenty týkající se válečné výroby.
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Výstava se pak již jen okrajově dotýká problematiky nucené práce a zaměřuje se především na průmysl v letech
1939-1945 v dnešním Euroregionu Nisa a na související témata.
Většina panelů je věnována jednotlivým firmám a podnikům, působícím zde v regionu převážně v souvislosti s
přemisťováním podniků na sklonku války. Vedle toho je na výstavě vysvětlena předválečná i poválečná situace,
nástup automatizace výroby jako východisko z nedostatku kvalifikované pracovní síly, přestavba ekonomiky
Sudetské župy a podobně. Samostatné soubory panelů se zabývají tématy pilotované střely V-1 zvané
Reichenberg, která se zčásti vyráběla v Liberci, a podzemních továren v okolí.
15. – 18. 5. 2014 Výstava kaktusů a sukulentů
Výstava představila kaktusy a další sukulentní rostliny členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů
a sukulentů Kladno. Součástí byla malá expozice dětí z kaktusářského kroužku ZŠ Buštěhrad. Členové spolků na
výstavě tradičně předvedli své špičkové sukulentní rostliny z mnoha sbírek a umožnili široké laické i odborné
veřejnosti zajímavý pohled na tuto v mnoha směrech ušlechtilou zábavu.
V letošním roce se pořádal již 6. ročník této výstavy.

22. – 25. 5. 2014 Výstava kosatců a irisů "Květy pro Lidice"
Na výstavě se podíleli členové specializované základní organizace SZO ČZS Gladiris: Ing. Zdeněk Krupka,
Ing. Dušan Sločiar, dále Botanický ústav ČAV v Průhonicích, Botanická zahrada v Praze - Tróji.
V letošním roce se pořádal již 8. ročník této výstavy pod názvem "Květy pro Lidice". Spolupráce ČZS s
Památníkem Lidice je dlouhodobá a vždy to byly výstavy květin. Novodobá spolupráce vznikla v době, kdy došlo k
obnově Růžového sadu. Na jeho obnově se nemalou finanční částkou podíleli i členové ČZS z celé republiky.
Po navázání této spolupráce byly výstavy rozšířeny o výstavu s výše uvedeným názvem.
2. 6. 2014 - 31. 1. 2015 Výstava "Lidice (v) minulosti" z fondu depozitáře muzea Památníku Lidice.
Výstava koncipovaná na základě sbírkového fondu Památníku Lidice prezentuje Lidice minulé, avšak stále žijící,
a chtěla by přispět ke zhmotnění tradičního vyprávění o „starých“ Lidicích. Svým časovým záběrem pokrývá
historii obce před jejím zánikem v červnu 1942. Autorky výstavy se opíraly o předměty a dokumenty uložené
převážně v depozitáři Památníku Lidice. To umožňuje exkluzivní vhled do života obce, která se stala fenoménem
boje proti nacismu a symbolem naděje a poválečné obnovy. Výstava jednak představuje původní vzhled obce a
přibližuje život a práci na vesnici, jednak propojuje obec s konkrétními tvářemi a osobními příběhy. Je rozdělena
do pěti sekcí, orientovaných na jednotlivé osoby – občany Lidic, kteří reprezentují určité skupiny této komunity
v její každodennosti. Exponáty prokazatelně odkazující ke konkrétním osobám či rodinám je možné propojit se
společenským postavením v obci a jejím životem, popisem lokality, jakož i individuálním osudem. Takto se zde
promítají témata jako život na vesnici, práce a forma obživy, která je úzce spojovaná s hornickým a hutním
prostředím na Kladensku, nebo řízení obce z hlediska obecní i církevní správy, instituce a její představitelé (obec,
škola, církev).
Sbírkové předměty byly vystaveny převážně v originálech, jen tam, kde to jejich povaha nedovolovala, byly
vytvořeny věrohodné kopie (např. u fotografií a dokumentů).
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Autorky výstavy: Renata Hanzlíková, Luba Hédlová, Radka Šustrová

Zápůjčky putovních výstav Památníku Lidice v tuzemsku:
Za MDVV Lidice
Most, Galerie ZUŠ, Moskevská – 21. 1. 30. 3. 2014 - výběr 41. ročník MDVV 2013
Praha, US Center – 5. 5. - 16. 6.2014 – putovní MDVV 1999-2009 a výběr US kreseb
Mšeno, sál Městského úřadu – 24. 6. - 31. 7. 2014 – putovní MDVV 1999-2009 a 2010, výstava LIDICKÁ
TRAGÉDIE a beseda s pamětníky
-

Výstava „Hrdinové - Zdeňky Landové“ - Památník Hrabyně, 2. 1. - 31. 3. 2014
Výstava „DUM SPIRO SPERO“ - Uherské Hradiště, 1. 2. - 28. 2. 2014
Výstava „A JMÉNO OBCE BYLO VYMAZÁNO“ – Skuteč, 1. 5. - 31. 5. 2014
Výstava „A JMÉNO OBCE BYLO VYMAZÁNO“ – Těšín, 1. 7. - 31. 12. 2014
Výstava „ČESKÉ STOPY VE SKOTSKU“ – Skuteč, 1. 5. - 31. 5. 2014
Výstava „Tragédie v Ležákách“ – Včelákov, 8. 4. 2014
Výstava „Tragédie v Ležákách“ – Maleč, 10. 4. - 31. 5. 2014
Výstava „Tragédie v Ležákách“ – Těšín, 1. 7. - 31. 12. 2014
Výstava „Lety – Život za plotem“ – Těšín, 1. 7. - 31. 12. 2014
Výstava „Návraty lidických dětí“ – Plzeň, 25. 9 - 31. 12. 2014
Výstava „Návrat lidických žen“ – Plzeň, 25. 9 - 31. 12. 2014
Výstava „Porrajmos“ – Plzeň, 25. 9 - 31. 12. 2014
Výstava „Heydrichiada“ – Pardubice, 31. 5. - 1. 6. 2014
Výstava „Heydrichiada“ – SZŠ Pardubice, 2. 9. - 22. 10. 2014
Výstava „Sofiina volba po Česku“ – Třešť, 1.5. - 31. 5. 2014
Výstava „Lidičtí muži v boji za svobodu“ – Rokycany, 1. 1. – 25. 10. 2014
Výstava „Lidičtí muži v boji za svobodu“ – Opočno, 28. 10. 2014
Výstava „Návraty volyňských Čechů“ – Nový Malín, 14. 6. - 31. 7. 2014
Výstava „Český Malín“ – Nový Malín, 14. 6. - 31. 7. 2014
Výstava “Český Malín“ – Nový Malín (Setkání partnerských měst z Polska), 22. 8. - 22. 9. 2014
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Zápůjčky putovních výstav Památníku Lidice do zahraničí:
Za MDVV Lidice
Rusko, Moskva, Galerie Izopark – 9. 9. - 18. 10. 2014 – putovní MDVV 1999-2009, 2010 a výběr 41. ročník
MDVV 2013 a ruská verze výstavy LIDICKÁ TRAGÉDIE
Rusko, Sankt Petersburg, Centrální dětská knihovna A. S. Puškina – 11. 9. - 14. 10.2014 – kresby na bannerech
MDVV 2003-2014
Rusko, Moskva, Centrum trvalého uměleckého vzdělávání – 20. 10. - 18. 11. 2014 - putovní MDVV 1999-2009,
2010 a výběr 41. ročník MDVV 2013 a ruská verze výstavy LIDICKÁ TRAGÉDIE
Ukrajina, Charkov, Umělecké muzeum – 16. – 30. 11. 2014 - kresby na bannerech MDVV 2003-2014

Putovní výstavy MDVV v ZUŠ Most a v Galerii Izopark Moskva

-

Výstava „Návraty lidických dětí“ – Bánská Bystrica, Slovensko, 1. 12. 2013 - 28. 2. 2014
Výstava „Heydrichiada“ – Bánská Bystrica, Slovensko, 1. 12. 2013 - 28. 2. 2014
Výstava “Hrdinové“ - Zdenky Landové" – Bánská Bystrica, Slovensko, 7. 11. 2014 - 31. 1. 2015
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Prezentace Památníku Lidice, NKP Ležáky a KP Lety na veletrzích
cestovního ruchu:
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Brně „GO a REGIOTOUR 2014“ od 16. do 19. 1. 2014
Zástupci PL, kteří zde vystavovali "pod křídly" Asociace cestovních kanceláří ČR, prezentovali Památník Lidice,
NKP Ležáky a KP Lety. K dispozici měli samostatný reprezentační a informační stánek.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „ReisenMarkt 2014“ v Drážďanech, Německo
Zástupci Památníku Lidice ve dnech od 31. 1. do 2. 2. 2014 prezentovali na veletrhu cestovního ruchu
„ReiseMarkt 2014“ v Drážďanech NKP Památník Lidice, NKP Ležáky i KP Lety v prezentačním stánku, který byl
součástí komplexu prezentačních stánků Tschechische Republik – Czech Tourism.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „Holiday World 2014“ v Praze
Ve dnech 20. - 23. února 2014 se konal mezinárodní veletrh cestovního ruchu „HOLIDAY WORLD 2014“ na
holešovickém výstavišti v Praze. Památník Lidice se zde prezentoval již tradičně „Pod křídly Asociace cestovních
kanceláří České republiky".
Veletrh cestovního ruchu „DOVOLENÁ A REGION 2014“ v Ostravě
Ve dnech 7. až 9. března 2014 se zástupci Památníku Lidice popáté zúčastnili veletrhu cestovního ruchu
„DOVOLENÁ A REGION“, který se konal v budově Výstaviště Černá Louka v centru Ostravy.
Veletrh cestovního ruchu „INFOTOUR 2014“ v Hradci Králové
Ve dnech 14. až 15. března 2014 se zástupci Památníku Lidice zúčastnili 15. ročníku veletrhu cestovního ruchu
„INFOTOUR“ v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „Euroregion Tour 2014“ v Jablonci nad Nisou
Ve dnech 20. až 22. března 2014 se konal veletrh cestovního ruchu „Euroregion Tour“ v Jablonci nad Nisou, kde
se svou prezentací nechyběli ani zástupci Památníku Lidice.
Veletrh cestovního ruchu „Jihočeský kompas 2014“ v Českých Budějovicích
Ve dnech 4. až 5. dubna 2014 se zástupci Památníku Lidice zúčastnili veletrhu cestovního ruchu „Jihočeský
kompas“, který se konal v centru města České Budějovice v kulturním domě Metropole.

Veletrh cestovního ruchu „Regiony České republiky 2014“ v Lysé nad Labem
Ve dnech 10. až 13. dubna 2014 se zástupkyně Památníku Lidice zúčastnily veletrhu „Regiony České republiky“,
který se konal společně s veletrhy Elegance a Narcis na výstavišti v Lysé nad Labem.
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Akce 100. výročí I. světové války „Dny české historie“ v Křivsoudově
Dne 24. dubna 2014 se zástupkyně Památníku Lidice zúčastnila prezentace akce 100. výročí I. světové války
„Dny české historie“ v Křivsoudově, kde byla také vystavena putovní výstava „Lidičtí muži v boji za svobodu“.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „ITEP 2014“ v Plzni
Ve dnech 25. až 27. září 2015 se v Plzni konal mezinárodní veletrh cestovního ruchu „ITEP“ pořádaný Plzeňským
krajem. Vysoká návštěvnost ve všech třech dnech přinesla opravdový zájem ze strany veřejnosti. Odměnou
zástupcům Památníku Lidice byl i nevídaný zájem žáků a studentů o tragický osud pietních míst spravovaných
Památníkem Lidice.
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „Albo Travel Market 2014“ v Liberci
Ve dnech 16. - 17. října 2014 se zástupci Památníku Lidice zúčastnili Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu
„Albo Travel Market 2014“, jehož první ročník probíhal v prezentačních sálech zábavního centra Babylon Liberec.
Mezinárodní Business to Business veletrh cestovního ruchu „Travel Meeting Point 2014“ v Praze
Letňanech
Ve dnech 29. až 30. října 2014 se zástupci Památníku Lidice zúčastnili Mezinárodního Business to Business
veletrhu cestovního ruchu „Travel Meeting Point 2014“, jehož první ročník probíhal v prostorách výstaviště PVP
v Praze Letňanech. Jeho pořadateli byly ACK ČR, jejímž přidruženým členem je mimo jiné právě Památník Lidice
a AČCKA.

Prezentace Růžového sadu Památníku Lidice na výstavištích:
Celostátní výstava růží a letních květin „Růžová zahrada 2014“ v Lysé nad Labem
Ve dnech 12. – 15. 6. 2014 se konala na výstavišti v Lysé nad Labem výstava „RŮŽOVÁ ZAHRADA 2014“, kde
se Památník Lidice prezentoval nejen se svými výstavními panely Růžového sadu v Lidicích, ale hlavně širokou
škálou překrásných odrůd růží.
Růžový sad v Lidicích je jeden z největších Růžových sadů ve Střední Evropě, kde se nachází v současné době
cca 25 tisíc růžových keřů z 249 odrůd růží.

Výstava „Růží“ na zámku Veltrusy
Ve dnech 21. a 22. 6. 2014 se již tradičně Památník Lidice zúčastnil soutěžní výstavy „Růží“ z Růžového sadu
v Lidicích, včetně prezentace výstavních panelů o Růžovém sadu. Památník Lidice zde získal 2. místo v kategorii
odborné poroty s růží „BLACK LADY“ a druhé místo v kategorii hodnocení návštěvníků také s růží „BLACK
LADY“.
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Výstava „Květy“ v Lysé nad Labem
Ve dnech 10. – 13. 7. 2014 se konala na výstavišti v Lysé nad Labem výstava „KVĚTY 2014, kde se Památník
Lidice opět prezentoval růžemi z Růžového sadu v Lidicích a se svými propagačními výstavními panely o
Růžovém sadu.
Mezinárodní výstava „FLORA 2014“ v Olomouci
Ve dnech 14. – 17- 8. 2014 se konala na výstavišti Flora Olomouc výstava květin „FLORA 2014“, kde se
Památník Lidice prezentoval růžemi z Růžového sadu v Lidicích a se svými propagačními výstavními panely o
Růžovém sadu.

Sbírka muzea Památníku Lidice – podsbírka „Historická“ a podsbírka
„Fotografická“.
K 31. 12. 2014 má sbírka muzea Památníku Lidice - podsbírka „Historická“ celkem 634 sbírkových předmětů.
V tomto roce přibylo celkem 7 nově přijatých sbírkových předmětů, které budou počátkem roku 2015 zapsány do
CES MK ČR.
K 31. 12. 2014 má sbírka muzea Památníku Lidice - podsbírka „Fotografická“ celkem 3 349 sbírkových
předmětů. V tomto roce přibylo celkem 4 nově přijatých sbírkových předmětů, které budou počátkem roku 2015
zapsány do CES MK ČR.
K 31. 12. 2014 má sbírka muzea Památníku Lidice - podsbírka „Jiné - Ležáky“ celkem 7 sbírkových předmětů.
K 31. 12. 2014 má sbírka muzea Památníku Lidice - podsbírka „Jiné - Lety“ celkem 13 sbírkových předmětů.
V tomto roce přibylo celkem 8 nově přijatých sbírkových předmětů, které budou počátkem roku 2015 zapsány do
CES MK ČR.
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LIDICKÁ GALERIE
LIDICKÁ SBÍRKA
Stálá expozice výtvarného umění v Lidické galerii seznamuje návštěvníky s „Lidickou sbírkou“ – díly darovanými
Lidicím od umělců z celého světa. Vystaveno je děl autorů z České a Slovenské republiky, SRN, Francie,
Maďarska, Polska, Nizozemí, Řecka, Velké Británie aj., ostatní díla jsou uložena v depozitáři.
Ve stálé expozici byla také pravidelně obměňována vystavená díla na papíře (kresby, fotografie) a vystavovány
nové akvizice.
V roce 2014 se díky programu ISO podařila restaurovat 2 umělecká díla (ak. rest. Theodora Popová, ak. rest.
Dagmar Konvalinková).
Po celý rok byly ve stálé expozici prováděny vzdělávací programy pro školní skupiny různých věkových kategorií
(více viz sekce Vzdělávacího oddělení).
Díla vystavená ve stálé expozici sloužila za základ nabízeného semináře pro pedagogy, připraveného ve
spolupráci s Národní galerií v Praze a Galerií hlavního města Prahy – Slovanská epopej a Strýček Rudi.
Ve stálé expozici je možné využít také zdarma nabízeného audioprůvodce po nejvýznačnějších dílech sbírky,
stejně jako vydaného tištěného průvodce.

Zápůjčky sbírkových předmětů
Dílo Josepha Beuyse, Pro Lidice, prezentovalo v roce 2014 Lidickou sbírku na výstavě Beuys – Brock – Vostell
v Muzeu moderního umění v Karlsruhe.
Zapůjčeno bylo také dílo Zdirada Čecha, Lidická madona, pro regionální výstavu současného umění Kladenský
salon.
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VERNISÁŽ 42. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014
Termín: 28. 5. – 31. 10. 2014
Ve středu 28. května 2014 byla za účasti velvyslanců a politických i kulturních osobností České republiky
otevřena již 42. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2014.
Zúčastnil se jí místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Jiří Dientsbier, ředitel Odboru Muzeí a galerií Ministerstva kultury Pavel Hlubuček, vrchní ředitelka analytickokomunikační sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR Kristina Larischová, tajemník České komise pro UNESCO
Karel Komárek, ředitelka pro program a komunikaci Českých center Monika Koblerová, předseda poroty výstavy
Josef Zedník a nový partner výstavy ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. Z představitelů
24 diplomatických sborů zúčastněných zemí byli přítomni velvyslanci Litvy, Pákistánu a Venezuely a zástupci
ambasád Albánie, Arménie, Austrálie, Bulharska, Egypta, Chorvatska, Indie, Íránu, Jihoafrické republiky,
Lotyšska, Malajsie, Maroka, Myanmaru, Německa, Rumunska, Slovinska, Srbska, Thajska, Turecka, Ukrajiny a
USA.
Vernisáž rekordní výstavy (27.868 prací ze 77 zemí) zahájil dětský ukrajinský sbor Džerelo z Prahy několika tanci
a národními písněmi a poté všechny přivítal ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl, následným krátkým
projevem pozdravil hosty i místopředseda senátu ČR pan Přemysl Sobotka. Na pódiu se poté k panu
místopředsedovi připojil ministr pro lidská práva Jiří Dientsbier, ředitel OMG MK ČR Pavel Hlubuček, vrchní
ředitelka analyticko-komunikační sekce MZV ČR Kristina Larischová a ředitelka Nadace Agrofert Zuzana
Tornikidis, aby společně předali ceny 56 medailistům z českých škol - medaile a diplomy Lidická růže a další
věcné ceny. V rámci předávání medailí byly uděleny i speciální ceny 5 vítězům webového hlasování na
internetovém serveru Alík.cz, kde děti samy měly možnost hlasovat a vybrat své favority. Nikola Ausficírová
(Opava) se stala absolutním vítězem hlasování a získala tak pro svou školu hlavní cenu - 10 tisíc korun od
partnera soutěže Nadace Agrofert. Tajemník České komise pro UNESCO Karel Komárek, ředitelka pro program a
komunikaci Českých center Monika Koblerová a předseda poroty výstavy Josef Zedník předali Cenu poroty pro
ČR Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose z Prostějova. Cena poroty pro zahraničí byla letos udělena za
výbornou kolekci fotografií a za dlouhodobou kvalitní práci s dětmi ukrajinskému Photostudiu MIG z Doněcka.
Pozvaná zástupkyně školy 13letá Katya Kravtsova nemohla bohužel přijet z důvodu bojů v okolí letiště i nádraží
v Doněcku, cestu vlakem do Kyjeva a následně letadlem do Prahy podnikla jen její učitelka Iryna Logacheva,
která si z rukou výše jmenovaných a také z rukou rady ukrajinské ambasády v Praze Mykhaila Kovbasy převzala
křišťálovou paletu pro svou školu.
Po skončení předávání cen byli všichni přítomní pozváni na otevření a prohlídku výstavy instalované v 1. patře
Lidické galerie. Po slavnostním přestřižení pásky (Pavel Hlubuček a přeživší lidické dítě Pavel Horešovský) si
mohlo přes 550 návštěvníků prohlédnout přes 1 400 obrázků a prostorových objektů od dětí z různých koutů
celého světa. Závěr vernisáže patřil divadelnímu představení „Jak šlo vejce na vandr“ divadla Koňmo z Kardašovy
Řečice.
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Předávání cen 43. MDVV Lidice 2014 v zahraničí

Moskva, 9. 9. 2014

Vietnam, Hanoi, 4. 11. 2014

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice v Nostickém paláci
Termín: 27. 11. 2014 – 23. 1. 2015
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 byla za účasti ministra kultury Daniela Hermana, ministra pro lidská práva Jiřího
Dientsbiera, zástupců 16 ambasád a dalších hostů z řad zástupců zaštiťovatelů soutěže, dětí, rodičů, pedagogů,
sponzorů a partnerů soutěže, porotců otevřena expozice MDVV Lidice 2010-2014 v prostorách Nostického
paláce, sídla MK ČR.
Výstava představila stovku oceněných prací z let 2010-2014 (plošné i prostorové) na chodbě a 40 prací
s tematikou Vánoc v atriu paláce. Při vernisáži vystoupil dramatický soubor PidiLidi Památníku Lidice
s představením A pak se to stalo. V závěru vernisáže byl pokřtěn nově vydaný Průřezový katalog MDVV 20102014 a kalendář na rok 2015 s obrázky z MDVV.
Výstava a instalace prací se setkala s velmi příznivým přijetím všech přítomných. Je velkou ctí pro výstavu
i organizátory, že se mohla výstava uskutečnit ve slavnostních prostorách Nostického paláce a že ji mohli
navštívit i návštěvníci „zvenčí“ až do 23. ledna následujícího roku.
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Krátkodobé výstavy v Lidické galerii
Ondřej Maleček, Mýtina času
15. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Autor studoval v ateliéru malby u Petra Nešlehy a Stanislava Diviše na Vysoké škole Umělecko-průmyslové. Žije
a maluje v Praze. Školu ukončil diplomovou prací na téma Máchův Máj, ve které se snažil zachytit psanou formou
i malbou vše, co má (a nemá) společného s tímto významným českým tvůrcem. Po několika sympoziích na tuto
práci navázal velkým cyklem obrazů Šumava, kterému nyní přibyla už v pořadí třetí část. Zajímá ho expresivní
malba s romantickými prvky a melancholickou náladou. Výstava představí průřez jeho tvorbou, navíc na ní budou
představena díla, která vytvořil speciálně pro Lidice a jejich kontext.
Malečkovy obrazy se vyznačují výraznými kontrasty, které se nakonec vyváží ve zvláštní jednotu a harmonii
a prostoupí se. Výstava představovala tři malířské obory, kterým se Ondřej Maleček věnuje. Krajina, zátiší
a figura.
Tyto tři disciplíny jsou však v podání autora dokonale propustné. V krajině se kameny mění v lebky. Strom
v květinu, květina v netopýra, netopýr ve smrku atd. Stále je naše fantazie napínána a nucena u každého obrazu
rozpoznávat a dešifrovat zvláštní objekty, znaky, symboly a prázdný prostor.
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11 světů – výstava dětských ilustrátorů
20. 11. 2014 - 30. 4. 2015
Výstava představila formou jedenácti „hnízd“ jedenáct současných českých autorů ilustrací pro děti. Výběr byl
veden s důrazem na výrazovou specifiku autorů a jejich přesahy k dalším technikám a médiím, tedy od klasické
kresby nebo malby třeba k textilnímu výtvarnictví nebo komiksu. Jde vesměs o tvůrce mladší a střední generace,
kteří mají za sebou řadu úspěšných knižních realizací i dalších uměleckých projektů. Výstava měla interaktivní
podobu, jejím cílem bylo vtáhnout děti přímo doprostřed tvůrčího procesu ilustrace, dát jim šanci bavit se stejně
kreativně jako sami autoři. Projekt doprovázely tvůrčí dílny s některými autory (Vhrsti, Petr Nikl). Výstava
se konala ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Terra cultura.

Každá z výstav byla doprovozena výtvarnými dílnami pro děti i mládež a komentovanými prohlídkami.

Propagace činnosti Památníku Lidice na sociálních sítích
Nově v roce 2014 se PL rozhodl propagovat svoji činnost mimo jiné i na sociálních sítích. Byly založeny oficiální
stránky pro všechny tři památníky na Facebooku, Twitteru, Pinterestu aj. Tato média tak doplňují informace na
webových stránkách a také propagaci prostřednictvím rádia a televize.

Ediční, vzdělávací, propagační a kulturní činnost Památníku Lidice v roce
2014.
Poradní kolegium ředitele
Památníku Lidice bylo ustaveno 24. 5. 2013 k podpoře činnosti Památníku Lidice, plní úlohu odborného
poradního orgánu. Členové poradního kolegia se seznamují s činností Památníku Lidice a svými stanovisky
dávají doporučení řediteli Památníku Lidice v expertních otázkách v oblastech historie, muzeologie, umění,
pedagogiky a medializace. Stanoviska poradního orgánu slouží jako nezávislá oponentura, která má přispět
k preciznějšímu posouzení diskutovaných otázek úzce souvisejících s činností Památníku Lidice a k podpoře
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společenskovědních a kulturních projektů, v nichž se Památník Lidice angažuje. Kolegium je složeno z předních
historiků, pedagogů a publicistů.
Knihovna Památníku Lidice
se postupně rozrůstá. Během roku 2014 bylo zkatalogizováno 232 knih, k 31. 12. 2014 měla knihovna ve fondu
512 knih. Knihy jsou provizorně uložené v kanceláři vedoucí LG, která zároveň s pomocí průvodkyně knihy
zpracovává a jsou k zapůjčení zaměstnancům PL i v rámci prezenční výpůjčky zájemcům a badatelům z řad
veřejnosti.
Kniha Lidické podvečery s hvězdami IV
byla vydána v březnu 2014. Je dalším pokračováním úspěšné řady knih, kde čtenář nalezne devatenáct záznamů
vzácných setkání publika se zajímavými lidmi, většinou tvůrci či těmi, kdož ve své profesi vynikli. Písemná
svědectví nedokážou přesně zachytit atmosféru jednotlivých večerů v sálku Lidické galerie, ale i tak jsou
osvěžujícím "podáním ruky a pohlazením po duši". Jsou inspirací a zároveň dokladem, že dnešní Lidice žijí nejen
minulostí, ale i současností.
Průřezový katalog Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2010-2014
byl vydán v listopadu 2014 a slavnostně pokřtěn při vernisáži výstavy MDVV Lidice v Nostickém paláci dne 27.
11. 2014 za osobní účasti ministra kultury Daniela Hermana, ministra pro lidská práva Jiřího Dientsbiera
a zástupců 16 zahraničních ambasád. V katalogu je představeno 5 ročníků výstavy (2010–2014) formou
statistických údajů (počet zaregistrovaných prací i zemí, počet udělených ocenění) a reprodukcí nejlepších
oceněných prací. Nechybí krátká historie soutěže, příspěvky ředitele PL, kurátorky soutěže, vyznání porotců nebo
výčet dalších expozic výstavy v ČR i zahraničí. Publikace volně navazuje na předchozí Průřezový katalog MDVV
Lidice 1967-2009 (vyd. 2009), kterému se podobá rozměry i grafikou.
Semináře pro učitele
V roce 2014 proběhly v rámci vzdělávání pedagogů v Lidicích tyto semináře: Hospodářská a sociální politika
v Protektorátu Čechy a Morava, Slovanská epopej a strýček Rudi – dějiny vyprávěné výtvarným uměním, Čsl.
legionáři v boji za svobodu Československa, Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp – seminář pro pedagogy MŠ
a Čtyři roční období – výtvarný seminář (4x). Celkem se akreditovaných seminářů zúčastnilo 119 pedagogů.
Akreditace vzdělávací instituce MŠMT byla Památníku Lidice prodloužena do 30. října 2017.
Vyhlášení vítězů vědomostní soutěže L-21
Slavnostní předání cen vítězům 9. ročníku Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století se uskutečnilo
v Praze na Žofíně. Ocenění studenti převzali ceny z rukou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky,
ministra školství Marcela Chládka, radní hlavního města Prahy Ludmily Štvánové a plk. Eduarda Stehlíka.
Současně byla oceněna i vítězka internetové soutěže Oběti a hrdinové. V hledišti usedli, vedle oceněných
jednotlivců a škol, zástupci poroty soutěže v čele s jejím předsedou dr. E. Stehlíkem, přeživší lidické děti
a starostka obce Lidice.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2096 soutěžících z České republiky a Slovenska. V I. kategorii (10 –
14 let) se do soutěže zapojilo 1186 žáků, ve II. kategorii (15 – 19 let) 910 studentů. Dívek se zapojilo 1199
a chlapců 897. Zajímavý je také počet soutěžících ze Slovenska, jichž se přihlásilo celkem 114. Velmi vysoký byl
letos i počet zaregistrovaných škol, kterých bylo 116. Studenti té nejúspěšnější, Gymnázia Frýdlant, získali
pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů.
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Oběti a hrdinové
Jako nejlepší práce byl v letošním roce vybrán příspěvek Daniely Vorbisové s názvem "Pamětní deska
českobudějovických železničářů věnovaná obětem nacismu 1939 - 1945".
Daniela byla pozvána dne 12. 6. 2014 do Paláce Žofín, kde byla oceněna spolu s výherci
a oceněnými mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století. Velmi nás těší, že nejen Daniela, ale i její
spolužáci ze ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích, se zapojili do projektů a soutěží pořádaných Památníkem
Lidice. Práce ostatních žáků, kteří přispěli do projektu Oběti a hrdinové a nebyli oceněni, byly s jejich souhlasem
zahrnuty do nového velkého projektu "Národní kronika". V listopadu 2014 proběhla v Památníku Lidice
konference, kde byly prezentovány všechny příspěvky zaslané do projektu a ty nejlepší byly oceněny.

Fotografická soutěž
Žáci prostřednictvím výtvarné nebo dokumentární formy fotografie reflektovali památná místa poznamenaná
nacistickou represí, snažili se o zachycení vlastního emočního pocitu z daného místa. Porota hodnotila fotografie
zachycující Lidice, Ležáky, Terezín, Rabštejn nebo památník v Litoměřicích. Oceněnými se stali: Kristýna
Vesnenková, Anna Kaiserová, Milan Kanči, Anna Ročňová, Jan Straka a Lenka Hornová. Slavnostní vyhlášení
výsledků a předání cen proběhlo 31. října 2014 v 18:00 v NKP Ležáky v rámci akce Ležácké podvečery – Křeslo
pro ředitele muzea J. A. Komenského Dr. Pavla Popelku, kde byly vítězné fotografie vystaveny.
Dětský divadelní kroužek v Lidicích, ,,PidiLidi“
Kroužek působící pod Památníkem Lidice vznikl za účelem uchování divadelní tradice v Lidicích. Zároveň skupina
prezentuje PL na divadelních a recitačních soutěžích, pravidelně vystupuje na akcích pořádaných PL. Od 11.
do 15. srpna 2014 se 13 dětí z Lidic a okolí, kteří působí pod názvem PidiLidi v dramatickém kroužku při
Památníku Lidice zúčastnilo divadelního soustředění. Děti strávily v Lidicích 5 dní plných zábavy, her a soutěží.
Během soustředění s názvem "Český rok" děti každý den slavily různé svátky - nechyběly tedy Velikonoce,
čarodějnice, 1. máj, dušičky, posvícení, Vánoce a Silvestr. Děti se naučily novým divadelním pojmům a
technikám, které využijí v následujícím roce v představeních divadelních i recitačních, kterými zpestří program
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Památníku Lidice. Kroužek se připravuje na vystoupení na vernisážích k výstavám i na vernisáž 43. Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy 2015 v Lidicích. Děti se také zúčastnily recitační přehlídky Ležácké veršování dne 11. 11.
2014 a krajské dětské divadelní přehlídky v Novém Strašecí na jaře roku 2014.
Konference ,,Národní kronika“, listopad 2014
Lidická galerie se 10. listopadu 2014 poprvé otevřela mladým žákům a studentům, kteří z České a Slovenské
republiky přijeli prezentovat své historické práce.
Cílem tohoto setkání bylo poznávání svého národa skrze příběhy. Žáci měli možnost se jako badatelé zasloužit
o odhalení osudu československých občanů a historii míst s příběhy spojenou. Jednalo se o válečné hrdiny,
ale i běžné občany, na jejichž život a život jejich rodin měla válka vliv. Jednalo se o osudy známé,
ale i zapomenuté, či zcela neznámé. Ale každý příběh a každý osud má svou hodnotu a žáci si byli vždy dobře
vědomi, proč si vybrali právě toho svého hrdinu. V prvním ročníku jsme měli možnost setkat se s osudy slánských
obyvatel, rodem Bořků – Dohalských z Dohalic, Janem Smudkem – členem protinacistického odboje, letcem
Josefem Hubáčkem, Štefanem Antolíkem – slovenským důstojníkem a dalšími, kteří si protrpěli hrůzy
koncentračních táborů.
Dětská divadelní přehlídka v Lidicích ,,Rádohraní“
Celostátní dětská divadelní přehlídka "RÁDOHRANÍ" byla vyhlášená Památníkem Lidice jako setkávání dětských
souborů. Vystupovalo zde 13 souborů i jednotliví recitátoři. Cílem bylo setkání souborů v přátelské a nesoutěžní
atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání. Program
byl doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů, rozbory pro vedoucí
souborů se zkušenými porotci z řad divadelníků a režisérů dětských divadelních souborů. Přehlídka se konala
také za účelem připomenutí si historických souvislostí spojených s místem konání a navazovala na tradici
dětského divadla v nových Lidicích a divadelní spolek Íčko. Program byl doplněn dalšími doprovodnými akcemi
spojenými s Lidickou galerií a večerním koncertem etno kapely Roberta Kováče. Do prvního ročníku přehlídky
se přihlásilo celkem 142 hrajících žáků. V rámci přehlídky také vystoupil dětský divadelní soubor při Památníku
Lidice s názvem PidiLidi s novou inscenací "A pak se to stalo!". Soubory obdržely pamětní list, pohár s logem
přehlídky a další věcné ceny. Během slavnostního zahájení soubory zapálily svíčky u sousoší Památník dětským
obětem války, jehož autorkou je Marie Uchytilová. Součástí akce bylo setkání a beseda s lidickou ženou
Jaroslavou Skleničkovou.
Cemach
Vědomostní soutěž ve spolupráci s Izraelsko – českou obchodní komorou a Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR
probíhala i v tomto roce. Slavnostní vyhlášení vítězů 3. ročníku proběhlo v Památníku Lidice
13. května 2014 za účasti zástupce MŠMT ČR a velvyslance Státu Izrael.
Spolupráce s centrem česko – německé výměny Tandem
Ve dnech 26. a 27. června se vedoucí oddělení vzdělávání Památníku Lidice MgA. Kateřina Oplatková Rezková
účastnila pracovního setkání v rámci Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem
v Terezíně. Cílem těchto metodických materiálů je, aby mládež z ČR a SRN nenavštěvovala v rámci edukativních
poznávacích cest jednotlivé památníky odděleně, ale aby ve spolupráci s koordinačními centry využívala tyto
metodické materiály, které by byly jednak k dispozici i v ostatních památnících popřípadě na webových stránkách
jednotlivých památníků. Jednání se dále zúčastnili oba ředitelé Tandemu – Ing. Lontschar (Plzeň), Thomas
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Rudner (Regensburg), Matthias Schönberg, Anna Milarch (Sachsenhausen), Pavel Špringl (Terezín), Christa
Schikkora (Flossenbürg) a Matthias Heyl (Ravensbrück), Bernhard Schossig, univerzita Mnichov (Dachau).

Spolupráce s muzeem SNP
Poznejme se vzájemně je mezinárodní česko-slovenský projekt pro žáky českých a slovenských gymnázií –
ve spolupráci s Muzeem SNP Banská Bystrica, který probíhá každoročně. Památník Lidice zajišťuje vzdělávací
programy, prohlídku pietního území s výkladem a setkání s pamětníky formou besedy. Spolupráce také probíhá
v rámci partnerství v soutěži Lidice pro 21. století. Zástupci z muzea SNP se každoročně stávají členy poroty.
Dochází také k výměně a prezentaci putovních výstav.

Programy k doprovodným výstavám
Koutek pro děti k výstavě
Během výstavy jsou pro děti připravena tvůrčí koutky u jednotlivých vystavujících autorů.
Program pro MŠ – k výstavě 11 světů (program pro děti od 3 let až po 2. třídu ZŠ)
Výstava představuje formou jedenácti „hnízd“ jedenáct současných českých autorů ilustrací pro děti. Žáci
se seznámí s prostorem galerie, pravidly chování a základními pojmy. Program rozvíjí představivost a fantazii
dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu. Výstava má interaktivní
podobu, jejím cílem je vtáhnout děti přímo doprostřed tvůrčího procesu ilustrace, dát jim šanci bavit se stejně
kreativně jako sami autoři.
Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – Lidice žijí v obrazech
Program je zaměřen na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu a Lidickou sbírku. Prohlídka výstav, život a dílo
známých umělců, historie Lidic, poselství obrazů, zajímavé techniky. To vše formou tvořivých přístupů
a skupinové práce, učení vlastím prožitkem. Žáci ve skupinkách vytvoří dílo, které budou věnovat Lidické galerii.
K programu Lidice žijí v obrazech, je možné zahrnout prohlídku muzea a pietního území, která je v ceně.

Přehled činnosti vzdělávacího úseku Památníku Lidice za rok 2014
Název programu
Galerie plná smyslů
Poprvé do galerie
Když jsem já sloužil
Chválím Tě Země má
Co mi sochy vyprávěly
Příběh obce Lidice
Výtvarné dílny
Kde bydlí sluníčko
Jak se žilo v Ležákách

Počet
programů
4
6
2
4
4
37
8
1
6

Počet
účastníků
73
150
39
121
183
1329
98
12
115
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Ležáky – místo mé stanice
Stopy ležácké tragédie
Osudy dětí za druhé světové války
Divadelní představení
Lidice – kronika jedné vesnice
Lidice žijí v obrazech
Den, kdy se mi změnil život
Ležácké veršování
Rádohraní
Přednášky a besedy
Celkem

15
0
5
15
18
5
9
1
1
20
161

368
0
129
187
538
112
359
100
423
718
5054

Dobrovolnická činnost
Od roku 2012 Památník Lidice spolupracuje s organizací ASF, která vždy na dobu jednoho školního roku
umisťuje jednoho dobrovolníka německého původu na dobrovolnickou stáž. Dobrovolník provádí administrativní
pomocné práce, práce spojené s produkcí a instalací výstav, provádí v cizích jazycích po pietním území PL nebo
vypomáhá kurátorce Mezinárodní dětské výtvarné výstavy s přípravou výstavy a s překlady. Za jeden měsíc
objem dobrovolnické práce činí cca 70 hodin. V roce 2014 se v Památníku Lidice vystřídali dva dobrovolníci
vyslaní organizací ASF, Miriam Rommel a Lennart Pahlke.
V roce 2014 byla také uzavřena spolupráce s místní dobrovolnickou organizací Dobrovolnické centrum Kladno.
Díky této spolupráci se mohlo v památníku na různých činnostech začít podílet 7 nových dobrovolníků (Lenka
Muschová, Dr. Jana Vendelínová, Kateřina Hládková, Alena Kračmarová, Sandra Kyliášová, Elen Eldridge,
Ing. Iveta Kohelová). Jejich práce je různorodá, odpovídající jejich zájmům a potřebám Památníku Lidice. Týká se
především provázení po pietním území v cizích jazycích, přepisů rozhovorů s pamětníky, výpomoci při doplňování
evidence v Lidické sbírce, tlumočení při besedách, provádění vzdělávacích programů a pomoci při přípravě
MDVV.
Na základě vynikajících zkušeností s přínosem dobrovolnické práce se Památník Lidice rozhodl podat společně
s Dobrovolnickým centrem Kladno žádost o akreditaci dobrovolnického programu v kulturní oblasti na Ministerstvo
obrany ČR.

Přehled doprovodných kulturně – vzdělávacích akcí Lidice v roce 2014:
2. 1. 2014
Křeslo pro Jiřího Vaníčka
večerem provázel ředitel PL, klavír Marcel Javorček
7. 1. 2014
Křeslo pro Josefa Náhlovského
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
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14. 1. 2014
Křeslo pro egyptologa prof. Miroslava Bártu
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
21. 1. 2014
Křeslo pro prof. Jana Pirka
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
4. 2. 2014
Křeslo pro Jana Čenského
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
11. 2. 2014
Křeslo pro Stanislava Hložka
večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv Stanislav Hložek
20. 2. 2014
Křeslo pro Jaroslavu Kretschmerovou a Jiřího Lábuse
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
24. 2. 2014
Křeslo pro Ondřeje Vetchého
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
3. 3. 2014
Křeslo pro Josefa Dvořáka
večerem provázel Jan Mikeš, klavír Martin Fila
6. 3. 2014
Křest knihy Přemysla Veverky „Nelehká cesta za snem“
Ukázky z knihy četl Josef Somr, hudební doprovod etno kapela Roberta Kováče
11. 3. 2014
Křeslo pro Zlatu Adamovskou
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
8. 3. 2014
Křeslo pro spisovatele Vlastimila Vondrušku
večerem provázel Jan Mikeš, klavír Martin Fila
19. 3. 2014
Všechny krásy světa
Účinkovali: Barbora Kodetová, Marcel Vašinka, režie Tomáš Vondrovic
25. 3. 2014
Melodram Vzpomínka na Tonyho Scotta
účinkovali: Trio Josefa Vejvody, Felix Slováček jr., Máša Málková, Josef Somr,
pořadem provázel Jiří Vaníček
Součástí večera byl křest knihy „Lidické podvečery s hvězdami IV“
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25. 9. 2014
Petr Voldán uvádí „Postřehy odjinud“ – Tichá ves Cwmgiedd
večerem provázel Robert Tamchyna
28. 9. 2014
Křeslo pro Milana Lasicu
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
1. 10. 2014
Křeslo pro Petra Štěpánka
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
9. 10. 2014
Křeslo pro Petra Vichnara
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
16. 10. 2014
Šunen Romale – Poslyšte Romové
převzaté přestavení divadla Viola
Účinkovali: Bára Hrzánová, Jana Boušková, Mário Bihári
21. 10. 2014
Křeslo pro Pavla Šporcla
večerem provázel Jiří Vaníček, hudba P. Šporcl
28. 10. 2014
Miluji, Proklínám, premiéra divadelního představení PL
účinkovali Máša Málková a Tomáš Petřík
30. 10. 2014 od 18°° hod.
Křeslo pro kriminálního radu Miloslava Dočekala
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Martin Fila
4. 11. 2014
Křeslo pro Libuši Švormovou
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Martin Fila
12. 11. 2014
Koncert Maurice Ensemble
Michaela Kapustová - mezzosoprán, Bledar Zajmi – violoncello, Soňa Vimrová - kytara
18. 11. 2014
Křeslo pro Báru Kodetovou
večerem provázel ředitel PL, klavír Marcel Javorček
25. 11. 2014
Křeslo pro Otakara Brouska ml.
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
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27. 11. 2014
Křeslo pro prof. Miloslava Bártu a Danu Drábovou
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
2. 12. 2014
Křeslo pro Petra Rychlého
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček
8. 12. 2014
Křeslo pro Jarmilu Kratochvílovou
večerem provázel ředitel PL, klavír Marcel Javorček
17. 12. 2014
„Na vánoce dlouhé noce“ vánoční koncert s Alfrédem Strejčkem
Účinkovali: Alfréd Strejček – recitace, M. Laštovka – trubka, Š. Heřmánková – soprán, L. Navrátilová – klavír,
varhany
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3. NKP – PIETNÍ ÚZEMÍ LEŽÁKY
Národní kulturní památka Ležáky se nachází na úpatí Železných hor zhruba 10 km od Hlinska. Zahrnuje pietní
území, na kterém se rozkládala do 24. června 1942 osada Ležáky, budovy muzea a restaurace se sociálním
zázemím. Ačkoliv toto místo upadalo v posledních desetiletích poněkud v zapomnění, jsme i díky Ministerstvu
kultury ČR, které jej prostřednictvím Památníku Lidice v roce 2008 převzalo do péče, svědky značné renesance
zájmu o osud Ležáků a jejich obyvatel ze strany tuzemských návštěvníků.

V pořadí šesté setkání „Silver A v paměti tří generací“ se uskutečnilo 9. ledna v Pardubicích. Dne 9. ledna
2014 se v Pardubicích uskutečnilo již šesté setkání Silver A v paměti tří generací. Účastníci setkání položili
květinové dary k pomníku obětí u Zámečku v Pardubičkách a byli přítomni slavnostnímu vzpomínkovému
odpoledni v hotelu Zlatá štika. Na pietním aktu promluvili k přítomným primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková a
předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. V hotelu Zlatá štika pozdravil pamětníky, jejich příbuzné a další hosty 1.
náměstek ministryně kultury František Mikeš, místopředsedkyně Senátu P ČR Miluše Horská a hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický. Účastníci setkání vyslechli přednášky historiků plk. dr. Eduarda Stehlíka a
Libora Pařízka. Velké pozornosti se těšilo vystoupení herce Josefa Somra, který přečetl úryvek z pamětí
Z. Landové a verše M. Uchytilové.
Dne 28. března byla zahájena nová návštěvnická sezóna v Ležákách. Každé zahájení nové sezóny se stává
jakýmsi pomyslným vítáním jara. Tak tomu bylo i v letošním roce v NKP Ležáky, kde novou sezónu zahájil
svěcením původních ležáckých studánek P. Mlínek. Doprovodný program pro tento den si připravil pěvecký sbor
Květinky ze ZUŠ Chrudim, žáci ze ZŠ Včelákov, Miřetice a děti z MŠ Miřetice.
První ročník přespolního běhu pro mládež, Memoriál Josefa Šťulíka, příslušníka místního odboje, se
uskutečnil dne 8. dubna. Záštitu poskytla mistryně světa Jarmila Kratochvílová a sportovního dne v Ležákách se
osobně zúčastnila. Více jak 200 žáků a studentů z celého regionu přijelo do Ležáků, aby změřilo své síly ve
čtyřech závodních kategoriích na trati v délce 1,9 km a 2,5 km z Ležáků do Včelákova. Před startem položila
Jarmila Kratochvílová se zástupci škol a se starosty Včelákova, Miřetic a Vrbatova Kostelce kytici k pomníku obětí
ležácké tragédie. Slavnostnímu vyhlášení výsledků na náměstíčku Včelákova nechyběla vynikající atmosféra,
zejména zásluhou Honzy Rýdla a jeho skvělého moderování. Poháry a věcné ceny předávali vítězům dcera
Josefa Šťulíka Marie Jeřábková, Jarmila Kratochvílová, starostka Městyse Včelákov a starosta Miřetic. Všichni
účastnici si navíc odvezli diplom s podpisem Jarmily Kratochvílové.
20. června se po trase naučné stezky okolo Ležáků uskutečnil čtvrtý ročník branného závodu pro mládež
s názvem Memoriál Karla Kněze pod záštitou ředitele krajského ředitelství Policie ČR Pardubice Jana Švejdara.
Tento ročník přilákal na start 15 družstev. Před samotným startem byl připraven pro startující družstva, ale i
širokou veřejnost, bohatý doprovodný program, který obsahoval ukázky vojenské techniky a zbraní. Policisté
připravili ukázky z výcviku služebních psů. V muzeu byla připravena výstava exponátů z domácnosti Karla Kněze.
Na závěr chrudimští výsadkáři provedli seskok vedle pietního území.
Odpoledne proběhl vlastní závod, který odstartovali herec Stanislav Zindulka a starosta obce Miřetice Jaroslav
Chour. Po skončení závodu se někteří soutěžící zúčastnili pietního aktu u pomníku vrchního strážmistra Karla
Kněze, kde byly zasazeny dvě symbolické lípy.
Dne 22. 6. 2014 se uskutečnila v Ležákách pietní vzpomínka k 72. výročí vyhlazení osady Ležáky. Hlavní
projev přednesl prezident republiky Miloš Zeman, mši celebroval P. Jiří Heblt, za vedení ČsOL hovořil předseda
Pavel Budínský a generál Jaroslav Klemeš. Závěrečné slovo pronesl předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. Na
závěr pietní vzpomínky byl proveden symbolický seskok parašutistů Armády ČR do prostoru pietního území a
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nejvyšší představitelé včetně pana prezidenta zapálili Oheň (bez) naděje, se kterým žáci okolních škol putovali
druhý den z Ležáků do Pardubiček na popraviště Zámeček a potom dále až do Chelmna.
Součástí pietní vzpomínky bylo opět předání Pamětních odznaků, které z rukou ředitele Památníku Lidice
převzaly čtyři oceněné osobnosti za dlouholetou spolupráci s NKP Ležáky, včetně prezidenta republiky.

23. června se uskutečnil čtvrtý ročník pochodu Oheň (bez) naděje na trase Ležáky – Chelmno. V Pardubicích
se účastníci pochodu zúčastnili pietní vzpomínky u památníku U zámečku, kde všem účastníkům poděkovala
primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Ležácké veršování
NKP Ležáky v roce 2014 poprvé patřila mladým recitátorům a recitačním souborům, kteří mohli vystoupit na
celostátní recitační přehlídce s předními umělci: Josefem Somrem, Alfrédem Strejčkem a Mášou Málkovou.
Symbolicky se tato akce odehrála 11. 11. v Den válečných veteránů. Přítomen byl 96 letý válečný veterán
podplukovník Josef Holec, který k dětem vřele promluvil a sám zarecitoval. Účastníci měli také možnost seznámit
se s historií Ležáků. Uvítali prohlídku muzea a procházku po pietním území s výkladem.

Přehled výstav uspořádaných v NKP Ležáky v roce 2014
Stálá expozice v muzeu pod názvem „Osada, která nemlčela“
Krátkodobé výstavy v Minigalerii.
„Sofiina volba po česku“ 28. 3. 2014 – 30. 4. 2014
Sofiina volba po česku odkazuje k názvu knihy Williama Styrona Sofiina volba, která vypráví příběh židovské
matky, jež se za dramatických okolností musela rozhodnout pro záchranu pouze jednoho ze svých dvou dětí. V
podobné situaci se ocitlo také několik českých židovských rodičů, když těsně před vypuknutím 2. světové války
museli zvolit, kterého ze svých potomků pošlou na sionistický kurz, jenž měl židovské děti připravit na život v
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Palestině. Kvůli válečnému stavu v Evropě těchto 80 dětí spolu do plánované destinace nikdy neodjelo. Mladí
českoslovenští Židé byli však přijati v dánských pěstounských rodinách, odkud později uprchli do neutrálního
Švédska, kde se jejich životy rozdělily.

„František Kánský“ 1. 5. 2014 – 20. 6. 2014
Výstava vznikla z dokumentů, které Památník Lidice získal v říjnu 2012 z pozůstalosti Františka Kánského. Tento
četník byl na jaře 1941 převelen jako dozorce do kárného pracovního tábora v Letech, z něhož se stal sběrný a
posléze cikánský tábor. Tamější službu vykonával podle vlastního vyjádření „se sebezapřením“, nedobrovolně.
Když se vrátil zpátky k četnictvu, zachránil během nacistické okupace řadu spoluobčanů před zatčením, případně
před smrtí.
„VZPOMÍNKY NA KARLA KNĚZE II“ 21. 6. 2014 – 31. 8. 2014
Jedním z nejsilnějších příběhů mužů spojených s vypálením osady Ležáky na Chrudimsku před 72 lety je osud
vrchního strážmistra Karla Kněze. Spoluzakladatel odbojové organizace Čenda, která měla přes pětadvacet
členů, se před 72 lety obětoval, aby jeho hrozící výslech nepřitížil bližním. Památník Lidice na počest tohoto muže
připravuje již druhý cyklus výstavy zvaný „Vzpomínky na Karla Kněze II“.
„HRDINOVÉ, příběhy odvahy a zrady v obrazech ZDENKY LANDOVÉ“ 1. 9. 2014 – 31. 10. 2014
Jde o unikátní kolekci šesti desítek obrazů, která vznikla v polovině 60. let minulého století jako pocta hrdinným
československým parašutistům a jejich spolupracovníkům z řad domácího odboje. Část naší veřejnosti se měla
možnost s některými z obrazů seznámit již na přelomu let 1968–1969: nedlouho poté, co bylo Československo
21. srpna 1968 okupováno armádami pěti zemí Varšavské smlouvy, se na novinových stáncích objevilo po letech
zákazů první číslo znovuobnoveného časopisu Junák. A právě na straně 25 začínal nový kreslený seriál Operace
ANTHROPOID akademické malířky Zdenky Landové, věnovaný československým parašutistům a jednomu z
nejdůležitějších činů našeho protinacistického odboje – atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Vyobrazení již tehdy udivovala jak historickou přesností, tak i věrností zobrazovaných postav. Již na
první pohled bylo vidět, že autorka (jejíž rodina ve svém domě na jaře 1942 ukrývala nadporučíka Adolfa Opálku,
velitele paraskupiny OUT DISTANCE), věnovala obrovské množství času nejen vlastní tvorbě, ale i
shromažďování a studiu nezbytných podkladů. Příběh o hrdinství, statečnosti a nezlomnosti, který vytvořila,
působil v tíživých dobách nastupující normalizace jako silná vzpruha a povzbuzení. Když pak bylo vydávání
seriálu v lednu 1969 po pátém pokračování předčasně zastaveno, nesli to mnozí s neskrývaným smutkem. Tou
dobou si pravděpodobně nikdo nedokázal představit, že ony relativně malé obrázky na stránkách Junáka (velké
přibližně jako vizitka) jsou ve skutečnosti obrazy velkého formátu
„Ozvěny“ 1. 11. 2014 – 31. 12. 2014
Výstava fotografií Zdeňka Peška a Ivany Laudinové. Autoři fotografií vedou dialog mezi přeživšími dětmi z Lidic a
koncentračním táborem Birkenau v připomínce toho, co se stalo a na co nikdy nezapomenou. Na fotografiích
uvidíte záznam z koncentračního tábora Birkenau. Portrétovány byly přeživší Lidické děti Maruška Šupíková a
Pavel Horešovský.
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Ležácké podvečery
28. 3. 2014
Křeslo pro Josefa Aloise Náhlovského
večerem provázel Jiří Vaníček
4. 4. 2014
Křeslo pro Janu Švandovou
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Helena Ticháčková
11. 4. 2014 od 18°° hod.
Křeslo pro kriminálního radu Miloslava Dočekala
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Alena Strouhalová
18. 4. 2014
Křeslo pro Jiřího Vaníčka
večerem provázel M. Červencl, klavír Alena Strouhalová
25. 4. 2014
Křeslo pro Libuši Švormovou
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Helena Ticháčková
2. 5. 2014
Křeslo pro Václava Hudečka
večerem provázel ředitel PL, hudba Václav Hudeček
7. 5. 2014
Křeslo pro Romana Vojtka
večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv Roman Vojtek
16. 5. 2014
Křeslo pro Otakara Brouska, ml.
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Helena Ticháčková
23. 5. 2014
Křeslo pro Ondřeje Vetchého
večerem provázel Jan Mikeš, klavír Helena Ticháčková
30. 5. 2014
Křeslo pro Helenu Vondráčkovou
večerem provázel Jiří Vaníček, zpěv H. Vondráčková
16. 8. 2014
Všechny krásy světa (pocta nositeli Nobelovy cena Jaroslavu Seifertovi)
účinkovali: Bára Kodetová, Marcel Vašinka, klavírní nahrávky Marcel Javorček
5. 9. 2014
Křeslo pro Martina Dejdara
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Michal Mach
12. 9. 2014
Křeslo pro Pavla Nového
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Michal Mach
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19. 9. 2014
Křeslo pro Petra Štěpánka
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Filip Douda
26. 9. 2014
Křeslo pro Terezu Bebarovou
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti
3. 10. 2014
Křeslo pro kardiochirurga Jana Pirka
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Filip Douda
10. 10. 2014
Křeslo pro Janu Štěpánkovou
večerem provázel Robert Tamchyna, klavír Adéla Pacetti
17. 10. 2014
Křeslo pro Zdeňka Trošku
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Michal Mach
24. 10. 2014
Křeslo pro Marii Tomsovou
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Filip Douda
31. 10. 2014
Křeslo pro ředitele muzea J. A. Komenského Pavla Popelku
večerem provázel Milouš Červencl, hudba Pavel Popelka
14. 11. 2014
Křeslo pro Jaroslavu Obermajerovou
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Filip Douda
21. 11. 2014
Křeslo pro Miroslava Bobka
večerem provázel Jiří Vaníček, klavír Adéla Pacetti
13. 12. 2014
Adventní koncert LYRA DA CAMERA
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Návštěvnost NKP Ležáky 2014

cizinci

cizí
studenti

ČR

ČR
studenti

zdarma

ostatní

kultura

celkem

leden

0

0

0

0

0

0

0

0

únor

0

0

0

0

0

0

0

0

březen

0

33

0

0

308

15

80

436

duben

5

181

7

362

339

42

218

1154

květen

36

278

54

211

225

228

399

1431

červen

6

226

2

201

4330

112

0

4877

červenec

16

612

11

280

145

150

0

1214

srpen

10

677

3

323

181

106

41

1341

září

7

140

0

129

101

158

290

825

říjen

9

185

0

167

73

44

366

844

listopad

0

6

0

71

110

2

122

311

prosinec

0

1

0

1

0

2

53

57

Cel. 2014

89

2339

77

1745

5814

857

1569

12490

Cel. 2013

132

2156

110

1750

5243

543

1095

11029

rozdíl

-43

+183

-33

-5

+571

+314

+474

+1461

Komentář:
Nárůst návštěvnosti je způsoben dalšími novými doprovodnými programy pro mládež a prodloužením provozní
doby na celý rok. Nicméně značné rezervy jsou ještě v masivnější účasti studentů na vzdělávacích programech i
v řešení dopravní obsluhy tohoto památníku.
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4. KP LETY U PÍSKU
Usnesením vlády České republiky č. 589 ze dne 4. května 2009, které se promítlo do znění zřizovací listiny
Památníku Lidice, přešla péče o pietní území bývalého cikánského tábora v Letech u Písku do působnosti této
organizace.
Posláním Památníku Lidice je tak, kromě jiného, „péče o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů
internovaných v bývalém cikánském táboře v Letech u Písku včetně péče a úpravy pietního místa“.
Pietní vzpomínka 10. května 2014
Dne 10. 5. 2014 se v KP Lety konal pietní akt k uctění obětí letského tábora pořádaný VPORH. Pietního aktu se
zúčastnil premiér Bohuslav Sobotka spolu s ministry Danielem Hermanem a Jiřím Dienstbierem.
Pietní akt 1. srpna 2014
Dne 1. 8. 2014 se v KP Lety konala vzpomínková akce pod názvem „Uctění obětí romského holocaustu a
vzpomínka na zahájení a ukončení provozu cikánského tábora Lety“.
Uvedené datum má hned několik historických souvislostí. Dne 1. 8. 1942 byl založen cikánský tábor Lety, 2. 8. si
připomínáme "Mezinárodní den obětí romského holocaustu" a ukončení činnosti romského KT v Osvětimi a
8. 8. 1943 byl ukončen provoz cikánského tábora Lety.
Při pietním aktu byly položeny kytice u pomníku obětí letského tábora a za romské oběti se pomodlil biskup
Církve Československé husitské Filip Michael Šojdl.
Hlavní projev patřil ministru kultury Danielu Hermanovi, po něm promluvili ředitelka odboru pro lidská práva a
ochranu menšin Martina Štěpánková a 1. místopředseda ÚV ČSBS plk. Emil Kulfánek. Na závěr piety její
účastníky seznámil spisovatel Přemysl Veverka s tragickým osudem Romů za druhé světové války.

Přehled výstav uspořádaných v KP Lety v roce 2014
Stálá expozice na pietním území pod názvem „Lety, život za plotem“ a repliky původních ubikací.
V červenci 2013 byla expozice KP Lety rozšířena o Miniexpozici v IC KP Lety pod názvem „Vývoj Kulturní
památky Lety“.
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Výstavy v Infocentru:
25. 3. – 30. 5. 2013
Výstava - František Kánský, český četník a dozorce z tábora Lety

31. 5. – 27. 8. 2014
Výstava „Sofiina volba po česku“

31. 5. – 3. 9. 2013
Výstava prací fotografické soutěže pro mládež
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Návštěvnost NKP Lety 2014
cizinci

ČR

ciz. studenti

ČR studenti

ostatní

celkem

kultura

leden

0

0

0

0

0

0

0

únor

0

0

0

0

0

0

0

březen

0

211

0

0

65

0

276

duben

0

778

0

0

0

0

778

květen

0

1103

0

0

100

0

1103

červen

0

936

0

0

0

0

936

červenec

0

1684

0

0

0

0

1684

srpen

0

2028

0

0

100

0

2028

září

0

781

0

0

0

0

781

říjen

0

528

0

0

0

0

528

listopad

0

375

20

20

0

0

415

prosinec

0

138

0

0

0

0

138

Cel. 2014

0

8362

20

20

265

0

8667

Cel. 2013

4

8424

0

52

0

0

8480

-4

-62

+20

-32

+265

0

+187

rozdíl

Komentář:
Návštěvnost je v památníku poměrně stabilizovaná a její mírné zvýšení oproti roku 2013 je výsledkem
prodloužení provozní doby památníku až do konce roku. Rezervy jsou nadále ve větším počtu vzdělávacích
programů pro studenty, kterým trochu brání nedostatečné technické a personální zázemí.
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5. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST, DARY A PŘÍSPĚVKY


V roce 2014 byla v Památníku Lidice provedena Finančním úřadem pro Středočeský kraj, Oddělení
dotací a finanční kontroly, Referát I. veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen
„kontrolní řád“) provedené od 18. 4. 2014 do 6. 8. 2014, předmětem kontroly bylo hospodaření
s peněžními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu ČR v letech 2010-2013. Kontrola nezjistila
pochybení.



Dne 17. 4. 2014 byla provedena orgánem Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské
ředitelství dle ustanovení § 31 a § 35 zákona č. 133/1985, Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů tematická kontrola požární ochrany v Památníku Lidice. Uložená opatření vyplývající z kontroly
byla bezezbytku splněna, což potvrdil odpovědný orgán při kontrolní dohlídce dne 24. června 2014.



Další kontrolu provedl Odbor interního auditu a kontroly MK ČR ve dnech 28. 4. 2014 – 7. 5. 2014,
předmětem kontroly bylo hospodaření s rozpočtovými prostředky a majetkem státu, dodržování právních
předpisů a opatření přijatých Ministerstvem kultury, hospodárnost, efektivnost a účelnost operací při
zajišťování úkolů v roce 2013, v případě věcných souvislostí i v letech souvisejících. Kontrolou nebyla
zjištěna zásadní pochybení. Na základě zjištěných skutečností byla navržena nápravná opatření, která
byla vedením PL přijata a plněna již v roce 2014.



Dne 11. 7. 2014 a 14. 7. 2014 byla provedena Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj
kontrola dle § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2005 Sb. v rozsahu ustanovení § 3 zák. č. 251/2005 Sb. ve
smyslu ustanovení § 9 písm. f) zák. č. 255/2012 Sb. Uložená opatření vyplývající z kontroly byla
bezezbytku splněna, což potvrdil odpovědný orgán dne 9. 1. 2015.



Také proběhla v Památníku Lidice kontrola VZP a.s., dne 3. 9. 2014, kontrola se týkala plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola nezjistila
pochybení.

Výnosy 2014 celkem

36 091 tis.Kč

Vstupné

1 707

příspěvek Ministerstva kultury ČR

20 977 tis. Kč

ostatní příjmy

13 407 tis. Kč

hospodářská činnost

228

Náklady 2014 celkem

36 091 tis.Kč

materiálové náklady a energie

2 851

tis. Kč

služby

6 295

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč
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osobní náklady celkem

8 274

tis. Kč

ostatní náklady

18 671 tis. Kč

hospodářská činnost

135

tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu:
Příspěvek na provoz

20 977 tis. Kč

Účelové dotace
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž
Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež „Lidice pro 21. století“
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2010 – 2014 – výstava
v Nostickém paláci, MKČR
Průřezový katalog MDV Lidice 2010-2014
Lidice (v) minulosti
Slovanská epopej a strýček Rudi
Celkem

70 tis. Kč
350 tis. Kč
40 tis. Kč
200 tis. Kč
217 tis. Kč
83 tis. Kč
960 tis. Kč

Neinvestiční prostředky
Neinvestiční finanční prostředky, NNV, v rámci programu č. 134V112 na akci 134V112000136 Památník Lidice –
oprava Glorietu byly poskytnuty ve výši 4 154 040,- Kč; čerpáno bylo 4 154 040, - Kč.
Neinvestiční finanční prostředky v rámci programu č. 134V515 na projekt č. 134V515000045 ISO/D 2014
Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí byly poskytnuty ve výši 78 tis. Kč a použity v plné výši a v
souladu s určeným účelem.
Investiční prostředky
Investiční finanční prostředky, NNV, v rámci programu č. 134V112 na akci 134V112000220 Památník Lidice –
Rekonstrukce opěrných zdí u Lidické galerie byly poskytnuty ve výši 2 502 280,- Kč; čerpáno bylo 1 247 830, Kč. Akce Památník Lidice – Rekonstrukce opěrných zdí u Lidické galerie, identifikační číslo 134V112000220
nebyla v roce 2014 dokončena, proto nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky z poskytnuté dotace. Podle
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven termín dokončení do 30. 4. 2015 a v návaznosti
na dokončení budou vyčerpány i zbývající finanční prostředky, které nebyly do 31. 12. 2014 využity. Správnost
čerpání byla schválena ředitelem OIVZ v dopise zn. MK 2894/2015 OIVZ ze dne 15. 1. 2015.
Investiční finanční prostředky, v rámci programu č. 134V112 na akci 134V112000251 Památník Lidice – Pořízení
a rekonstrukce objektu pro Památník Lidice byly poskytnuty ve výši 3 300 000,- Kč; čerpáno bylo 3 300 000, - Kč.
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Ostatní transfery od tuzemských poskytovatelů:
Statutární město Kladno, fond primátora 25 tis. - Světlo za Lidice
Pardubický kraj 15 tis. Kč na pietní vzpomínku Ležáky
Pardubický kraj 5 tis. Kč na SILVER A

Jmenovitý seznam dárců v roce 2014
100 000,00
50 000,00
36 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
10 791,20
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 603,20
5 000,00
5 000,00
3 100,00
3 000,00
2 160,00
1 440,00
1 131,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
683,33
500,00
500,00
350,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00

DAR UNICREDIT BANK – SVĚTLO ZA LIDICE
DAR BCM A.S. - BOBOŠÍKOVI - NA ROZVOJ PAMÁTNÍKŮ
DAR POJIŠTOVNA VZP – NA PROVOZ PL
DAR NADACE AGROFERT NA MDVV
DAR OS KOVO - SVĚTLO ZA LIDICE
DAR FY BERÁNEK - NA LZV
DAR ASSOC.NAZIONALE PARTIGIANI ITALIA - NA RESTAUROVÁNÍ
DAR -MONLID DEVELOPMENT - VÍTĚZŮM MDVV
DAR ENERGIE A.S. KLADNO NA MDVV
VRŠANSKÁ UHELNÁ - DAR NA LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ
DAR ZDENĚK TROŠKA - NA LZV
DAR GALINSKIJ SERGEJ KAZACHSTAN - NA ÚDRŽBU PL
DAR PAMELA CATANI- NA MDVV
DAR PROF. JAN PIRK – NA LZV
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM DAR – NA MEMORIAL K. KNĚZE
RŮŽOVÝ SAD - PLATBA SAZENIC RŮŽÍ
DAR OV KSČM KLADNO NA PIETU
DAR SPOLEČNOST PRO STUDIJNÍ CESTY - NA RŮŽOVÝ SAD
DAR SPOLEČNOST PRO STUDIJNÍ CESTY - NA RŮŽOVÝ SAD
DROBNÍ DÁRCI KASIČKY – NA ÚDRŽBU PL
DAR KOHELOVÁ IVETA - NA RŮŽOVÝ SAD
DAR WESTMINSTR COLLEGE – NA PROVZ LEŽÁKY
DAR ŠÍMOVÁ MILUŠE - PRO RŮŽOVÝ SAD
DAR BERNHARD DEFLORIAN – NA RŮŽOVÝ SAD
DAR OD ZO ČSBS LIDICE-SVĚTLO ZA LIDICE
DAR MANŽELÉ MLČOCHOVI - NA RŮŽOVÝ SAD
Novomanželé MULÁČOVI – NA RŮŽOVÝ SAD
Novomanželé VORÁČKOVI
Novomanželé KRYSOVI
Novomanželé ASTLOVI
Novomanželé SKOLILOVI
Novomanželé VOMÁČKOVI
Novomanželé MICHÁLKOVI
Novomanželé TŮMOVI
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
300,00

Novomanželé HORKÝ
Novomanželé STYBLÍKOVI
Novomanželé VORÁČKOVI
Novomanželé BURGROVI
Novomanželé LUČTINCOVI
Novomanželé PALÁTOVI

200,00 SPONZORSKÝ DAR PAN ZBROJKA – NA PROVOZ PL
200,00 SPONZORSKÝ DAR PAN ZBROJKA – NA PROVOZ PL
100,00 DAR ŽÁČKOVÁ TEREZA - NA RŮŽOVÝ SADS
346 778,73 CELKEM

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

6. TECHNICKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
V roce 2014 byly v Památníku Lidice provedeny následující investiční
akce a opravy:
Investice a opravy Památník Lidice:
-

„Rekonstrukce opěrných zdí u Lidické galerie“, zahájení realizace
„Oprava Glorietu“, dokončení stavebních prací
„Nákup rodinného domku č.p. 116“, jednání s realitní kanceláří a jeho pořízení

Investice a opravy v Ležákách
-

provedena řada jednání s MKČR, AK, Dr. Klimkovou a dalšími zainteresovanými ve věci výkupu pozemků
v NKP
výměna kamenného deklu u studny na pietním území

Na úseku údržby a oprav bylo realizováno:
-

technické zajištění všech pamětních a společenských akcí pořádaných Památníkem Lidice
výběrová řízení na nákupy zboží, služby a stavební práce

Lidice:
-

předsezónní a posezónní servis čerpací techniky fontán a studny u rybníka
celoroční péče o prostor společného hrobu lidických mužů a starého hřbitova
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-

oprava závlah a čerpací technologie kašny v RS
pravidelný servis výtahů, počítačové sítě, vzduchotechniky, EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích
přístrojů
výměna kompresoru pro vzduchotechniku
komplexní údržba zeleně v areálu NKP, Růžovém sadu a v zahradě u galerie
servis a opravy dopravních prostředků, komunální a zahradní techniky
opravy elektrické instalace
oprava kanalizace v pietním území
rekonstrukce plynového zařízení u věčného plamene
terénní úpravy u chodníku pod společným hrobem
celoroční péče o prostor společného hrobu lidických mužů a starého hřbitova
průběžné opravy závlah v areálu PL, RS a v zahradě u Lidické galerie
nad rámec běžného servisu VZT provedena výměna venkovní chladící jednotky pro LG, oprava VZT
v suterénu poškozené vodou z restaurace, výměna parního zvlhčovače před depozitářem
operativní odstraňování závad v systému ÚT, vodovodu a kanalizace
provedeny opravy, resp. výměna vadných elektrických a plynových zařízení v kuchyni LG
komplexní údržba zeleně v areálu PL, RS a v zahradě u Lidické galerie
postupná trvalá obměna růží a trvalek v RS
servis a opravy dopravních prostředků a zahradní techniky
odstraňování škod způsobených vandaly, zloději a klimatickými vlivy, plněno dle potřeby
běžná stavební údržba – vysprávky dlažby chodníků, oprava omítek a nátěrů fasád, čištění kanalizací,
šachet a dešťových svodů, oprava maleb
technické zajištění kulturních a společenských akcí
oprava dešťové kanalizace v Pietním území
odstranění prosakování vody z potrubí do zdiva veřejných WC
oprava praskliny v kamenném zdivu podloubí
zajištění periodických revizí plynu a elektro
oprava studny pro závlahy

Ležáky:
-

technické zajištění kulturních a společenských akcí
pravidelný servis EZS, EPS, CCTV, hydrantů a hasicích přístrojů
oprava žaluzií v muzeu a restauraci
revize všech elektrospotřebičů v muzeu a restauraci
změna tarifů elektrické energie
oprava vodárny
komplexní údržba zeleně v areálu NKP
pravidelné odběry vzorků z vrtu
pravidelné vývozy jímky
pro získání plochy pro výsadbu třešňového sadu, bylo nutné vykácet dřeviny
údržba naučné stezky
nové zábradlí u muzea
oprava betonové části pod Knihou
výměna prken na venkovních stolech a lavicích před restaurací
oprava promítacího plátna v muzeu
oprava zdi v Minigalerii (odfouklá omítka)
oprava nátěru vitríny v expozici, kde se nachází popravčí protokoly
oprava betonové části u studny na pietním území
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-

instalace nových topných panelů v muzeu

Lety:
-

technické zajištění pietních akcí
údržba zeleně, komunikací a naučné stezky
nátěry replik domků, lavic, odpadkových košů a informačních tabulí
odčerpání žumpy
oprava a zdvojení kamerového systému
oprava sedáků v amfiteátru
průběžná údržba závlah a čerpadla ve studni
pravidelný servis kamerového a zabezpečovacího zařízení
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7. VÝHLED ČINNOSTI NA ROK 2015
Památník Lidice se ve své činnosti opět zaměří na výstavní, ediční, vzdělávací i propagační činnost. Po
zkušenostech z minulých let je potřeba udržet nabídku ve vzdělávání pedagogů a mládeže a zaměřit se více na
programy pro seniory. Nadále musíme intenzívně využívat dosud žijících pamětníků a s ohledem na jejich věk
pořádat besedy zejména v Lidicích.
Vedle úspěšné mezinárodní vědomostní soutěže pro mládež, dobře navštěvovaných seminářů pro pedagogy a
výchovných projektů pro mládež, tradiční a nyní skvěle obesílané MDVV i již tradiční celostátní pěvecké přehlídce
dětských sborů chceme pokračovat v pořádání šachového turnaje pro mládež v Lidicích, opět uspořádat Memoriál
K. Kněze, Memoriál Josefa Šťulíka, Ležácké veršování a pochod Oheň (bez) naděje v Ležákách.
Významnou součástí činnosti Památníku Lidice by měla být, po jistém útlumu, spolupráce na zviditelnění dalších
památných míst zapojených do Memoranda o spolupráci vypálených obcí, při současném rozvoji spolupráce na
evropské úrovni. Současně budeme pokračovat ve spolupráci se Sdružením Čechů na Volyni a jejich přátel.
Hmatatelným projevem spolupráce bude participace na vydání knih Věčné údolí Javoříčka a Historické drama
Volyňských Čechů.
K dalším z konkrétních úkolů, které chceme realizovat, je spolupráce při péči o stálou sbírku moderního umění
s některou renomovanou galerií. Pokračovat budeme ve spolupráci s anglickým městem Stoke-on-Trent,
Památníkem Vojna, Muzeem romské kultury, Památníkem v Hodoníně u Kunštátu, Klubem autorů literatury faktu,
ve spolupráci s velvyslanectvím státu Izrael budeme realizovat vědomostní soutěž pro mládež CEMACH.
Potenciál budovy Lidické galerie, jako tradičního kulturního střediska Lidic a blízkého okolí, bude nadále využíván
k pořádání večerních kulturně-vzdělávacích pořadů pro dospělé i dopoledních pořadů pro studenty z okolních
škol. Pokračovat budeme i v pořádání sobotních výtvarných dílen pro děti. Nedílnou součástí činnosti v Lidické
galerii je péče o dětský dramatický kroužek PidiLidi a uspořádání dalšího ročníku přehlídky dětských amatérských
sborů Rádohraní. Rovněž budeme pokračovat v šachovém turnaji pro mládež Lidické simultánce.
NKP Ležáky budeme nadále využívat pro vzdělávání mládeže a pedagogů. Osvědčilo se netradiční zahájení
sezóny v Ležákách otvíráním studánek, na které navazuje Noc s Andersenem v některých okolních základních
školách. Využívat se bude nadále naučná stezka z Vrbatova Kostelce do Ležáků. Pokračovat budeme i
v organizování lednových setkání Silver A v paměti tří generací v Pardubicích. V ležáckém muzeu budeme
pokračovat v kulturně-vzdělávacích pořadech, které si zde našly již pravidelné diváky.
Zaměření činnosti Památníku Lidice bude opět napřeno na zviditelnění KP Lety ve vztahu ke školám i širší
veřejnosti.
V propagaci činnosti Památníku Lidice chceme, i přes nadále snížený rozpočet a omezení běžné inzerce,
využívat stávající potenciál úspěšných doprovodných aktivit, spolupráci s některými médii, zejména pak
s veřejnoprávní televizí a rozhlasem.
Výrazným aspektem činnosti PL bude publikační a výstavní činnost. Celkem by měl PL vydat nebo participovat na
vydání 6 publikací. Také tradičně bohatá výstavní činnost bude rozmnožena o další minimálně dvě putovní
výstavy z autorské dílny památníku.
V investiční oblasti bude dokončena rekonstrukce opěrné zdi u Lidické galerie, řešena projektová i realizační fáze
rekonstrukce rodinného domu č. 116 v Lidicích, provedeny zásadní opravy chodníků na pietním území
v Památníku Lidice a instalace veřejného osvětlení na hlavním parkovišti Památníku Lidice.
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