
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

Zahájení sezony Památníku Lidice 2018 
22. 3. 2018 

 
Rádi bychom vás všechny pozvali na Zahájení návštěvnické sezony Památníku 
Lidice 2018, ve které si připomínáme 76. výročí vyhlazení obce Lidice. Toto 
slavnostní zahájení se uskuteční 22. 3. od 16.00. Hlavní návštěvnická sezona, 
kterou 22. 3. po zimním omezeném provozu zahájíme, mimo jiné znamená i delší 
otevírací dobu všech expozic Památníku Lidice.  
 
Muzeum 
Duben – říjen: denně 9.00 – 18.00  
 

Galerie, Rodinný domek č. p. 116 
Duben – říjen: denně 9.00 –17.00 
 

Zahájení sezony je v Památníku Lidice již tradicí, a proto je připraven program, který 
tentokrát bude ve znamení křtu nové knihy Domov můj – svědectví portrétu.  



 

 

Doprovodný program bude zahájen v Růžovém sadu, jednom z největších 
světových rozárií, v 16.00. Růžový sad se neustále rozrůstá o nové přírůstky a 
během Zahájení návštěvnické sezony 2018 přibudou další dva keře. Pozvání 
k symbolickému sázení růžových keřů přijali dva významní hosté. Prvním z nich je 
nový velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
v České republice, J. E. Nick Archer. Druhým je generální ředitel Povodí 
Vltavy, RNDr. Petr Kubala.  
 

Po zasazení růží bude následovat vystoupení dětí z MŠ Lidice, které u lidického 
potoka symbolicky vynesou Moranu, symbol zimy a smrti a přivítají tak letošní 
jaro. 
 

Tato část programu bude zakončena položením květin u sousoší lidických dětí.  

  



 

 

V 17.30 bude v lidické galerii zahájen slavnostní křest nové knihy Martina 
Homoly Domov můj, svědectví portrétu. Jde o portrétní a sociální dokument o 
posledních žijících svědcích lidických a ležáckých válečných událostí, který je 
podpořen osobními vzpomínkami, z nichž lze vycítit jejich pozdější nelehké a často 
i dlouhé hledání nových domovů. Fotografie pořízené v průběhu let 2015 – 2017 v 
současných domácnostech, na místech původních, nacisty zničených domovů, ale 
také v ateliéru autora, jsou uceleně prezentovány v bloku vzpomínek a portrétů a 
představují tak výjimečný pohled do tváří těch, kteří už tři čtvrtě století neměli být 
mezi námi.  
Křest proběhne velmi příznačně ve výstavních prostorách lidické galerie, kde je 
aktuálně vystavena stejnojmenná výstava těchto fotografií, kterou bude možné 
navštívit až do 30. dubna. 
Kmotrovství této jedinečné publikace se ujme generální ředitel Povodí Vltavy, 
RNDr. Petr Kubala. 
 
Těšíme se na vaši návštěvu nejen na Zahájení návštěvnické sezony 2018, ale i při 
všech dalších příležitostech celé řady akcí, výstav a dalších počinů Památníku 
Lidice v roce 2018. 
 
Více a podrobnější informace o akcích naleznete na www.lidice-memorial.cz. 
 
Kontaktní osoba: 
Filip Petlička 
Vztahy s veřejností 
petlilcka@lidice-memorial.cz 
731 110 984 
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