
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
26. 4. 2022 

„Pietní vzpomínka k 80. výročí vyhlazení Lidic se uskuteční 12. 6. 2022“ 

 
Památník Lidice, pod záštitou ministra kultury České republiky a hejtmanky Středočeského kraje, ve spolupráci 
s obcí Lidice, pořádá dne 12. 6. 2022 „Pietní akt k 80. výročí vyhlazení Lidic“. 
 
Součástí doprovodného programu pietního aktu je Děkovný koncert Pro Lidice a 15. ročník Celostátní přehlídky 
dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, které se uskuteční 11. 6. 2022. 
 
 

Doprovodný program 11. června 2022 
 
13:00  Světlo za Lidice 

15. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů 
  Motto přehlídky: „Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“ 
  Vystoupí čtrnáct dětských pěveckých sborů ze všech krajů České republiky 
  Hostem přehlídky je pěvecký sbor Chorus Carolinus z Kladna 

Záštity letošnímu ročníku udělili předseda Senátu Parlamentu České republiky 
RNDr. Miloš Vystrčil, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a hejtmané jednotlivých krajů České republiky. Uměleckou záštitu přijala Monika Absolonová 
Přehlídkou provází Jitka Moučková. 
 
Program přehlídky 
13:00 – Slavnostní zahájení přehlídky 
13:15 – Státní hymna 
13:25 – Přijetí vedoucích souborů na pódiu 
13:45 – Společná píseň všech sborů – Píseň o růži 
13:55 – Hudební vystoupení Moniky Absolonové 
14:20 – Chorus Carolinus – host přehlídky 
14:30 – vystoupení jednotlivých sborů 
16:00 – ukončení přehlídky 
 
 

20:00  Děkovný koncert Pro Lidice 
Účinkující: Ústřední hudba Armády České republiky, Monika Absolonová, 4TENOŘI, 
Dáša Zázvůrková, večerem provází Václav Žmolík. 
V rámci komponovaného programu bude představen virtuální 3D model obce Lidice. 
Součástí večera jsou Světla z oken lidických domů – rozsvěcení svíček na místech, kde stávaa 
původní lidická stavení.  

 



 

 

Pietní akt 12. června 2022 

 
09:00 – 09:45 Mše svatá na základech kostela sv. Martina, slouží Dominik kardinál Duka 
09:45 – 10:00 Přesun hostů ke společnému hrobu 
10:00 – 10:55 Kladení květinových darů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů  
10:55 – 11:00 Modlitba Dominika kardinála Duky Státní hymna 
11:00 – 11:05 Poděkování ředitele Památníku Lidice 
11:05 – 11:10 Státní hymna 
11:10 – 11:20 Přesun hostů k Pomníku dětských obětí války 
11:20 – 11:30 Kladení květinových darů k Pomníku dětských obětí války 
11:30 – 12:00 Předávání pamětních odznaků Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam 

 
 

Další důležité informace 
 
Vstupné: vstup do výstavních prostor muzea Památníku Lidice i Lidické galerie je po celý den pro všechny 
návštěvníky zdarma; do všech objektů je bezbariérový přístup. 
 
Parkování: na hlavním parkovišti u muzea, na parkovišti u Lidické galerie, v přilehlých ulicích obce Lidice a pod 
hřbitovem. 
 
Občerstvení: po celý den stánky u Aleje B. Strosse, nebo v restauraci Lidická galerie a v přilehlé zahradě 
za galerií a od 11.45 hodin hlavní občerstvení v prostoru za muzeem 
 
Prodej upomínkových předmětů: recepce Památníku Lidice a Lidické galerie (pohlednice, publikace, suvenýry, 
turistické známky, pamětní mince, turistické známky aj.) 
 
WC: v muzeu, u hřbitova a v Lidické galerii 
 
Veřejná doprava: autobusové spojení z konečné stanice metra A nádraží Veleslavín 
odjezdy autobusů v neděli dne 12. 6. 2022: 7:05, 8:05, 9:05 



 

 

 

Fakta a zajímavosti o Lidicích a Památníku Lidice 
 

- poprvé se o Lidicích píše roku 1318 ve Zbraslavské kronice 
- důvodem pro vyhlazení Lidic nacisty se stala domnělá souvislost jednoho z lidických občanů s atentátem 

na říšského protektora R. Heydricha dne 27. 5. 1942 
- přímo v Lidicích bylo dne 10. 6. 1942 zastřeleno 173 lidických mužů 
- pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 57 lidických žen a 3 zemřely na pochodu smrti 
- v deportačním táboře v polském Chelmnu bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí 
- po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 lidických dětí 
- první pomník v Lidicích odhalili vojáci Rudé armády dne 3. 6. 1945 
- 15. 6. 1947 byl položen základní kámen nových Lidic (k vidění vedle vchodu do budovy OÚ Lidice) 
- na Vánoce roku 1949 se do nově postavených domků nastěhovali první obyvatelé, lidické ženy a děti 
- roku 1955 byl založen „Sad přátelství a míru“, kde byly vysazeny růže z celého světa (Lidice byly 

vyvražděny v čase květu růží) 
- roku 1967 byla založena Lidická sbírka soustřeďující dnes 462 děl od 349 výtvarných umělců z 34 

zemí celého světa, kteří svá díla věnovali Lidicím 
- roku 1972 se konal první ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, do letošního jubilejního 

50. ročníku bylo přihlášeno přes 14.000 výtvarných prací ze 77 zemí celého světa 
- roku 2000 byla na lidickém pietním území po 31 letech práce dokončena instalace „Pomníku dětských 

obětí války“, monumentálního sousoší 82 zavražděných lidických dětí vytvořených sochařkou Marií 
Uchytilovou 

- téhož roku vznikl Památník Lidice jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR 
- roku 2001 byla zahájena obnova lidického Růžového sadu, kde nyní roste přes 24.000 růžových keřů 

ve 213 odrůdách včetně unikátní odrůdy „Lidice“ 
- roku 2003 byla otevřena Lidická galerie, kde našla svůj prostor stálá expozice Lidické sbírky, která letos 

slaví 55. výročí svého založení 
- součástí života Lidic se stala bohatá nabídka kulturních pořadů pořádaných Památníkem Lidice, zejména 

Lidické zimní večery, jejichž 17. ročník je v přípravě a bude zahájen v říjnu 2022 
- v letošním roce byl vypsán už 17. ročník mezinárodní vědomostní soutěže pro děti a mládež 

„Lidice pro 21. století“ pořádané v online prostředí. 
- od června 2006 je v provozu zrekonstruované muzeum s novou multivizuální expozicí pod názvem 

„A nevinní byli vinni…“ 
- v obci Lidice dnes žije 515 obyvatel 

 

 
 



 

 

 

Kontakty 
 
 
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR 
adresa:  Památník Lidice 

Tokajická 152 
273 54 LIDICE 

telefon:  312 253 680 
fax:   312 253 063 
e-mail:   lidice@lidice-memorial.cz 
 
 
Zřizovatel: 
adresa:  Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1 - Malá Strana, 

telefon:  257 085 111 
fax:  224 318 155 
e-mail:   posta@mkcr.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generální mediální partner: 
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