
FACEBOOK PAMÁTNÍKU LIDICE

Minuta z historie 
Každou středu je možné na facebooku Památníku Lidice sledovat minuty z historie. Jedná se o sérii minutových historických dokumentů zachycu-
jících významné události, osobnosti a aktéry heydrichiády. Sledující tak již mohou po tři týdny sledovat osudy paravýsadků Silver A a Anthropoid, 
na které navážou další příběhy hrdinů a obětí tohoto historicky významného období, od kterého si letos připomínáme 80. výročí. Ke každému 
tématu, které bude v rámci dokumentů zpracováno, vznikne interaktivní webová stránka dostupná z oficiálního webu Památníku Lidice. 
Sledujte nás na facebookových stránkách Památník Lidice a Prolidice a na webových stránkách Památníku Lidice www.lidice-memorial.cz.

V Ý S T A V Y
LIDICKÁ GALERIE

50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022
Od 2. 6. 2022 do 1. 2. 2023
Od 2. 6. 2022 – 1. 2. 2023 můžete v Lidické galerii zhlédnout jubilejní 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 na téma Muzeum. 
V expozici budou vystavena oceněná díla dětí ze 71 zemí světa v celkovém počtu 1485. Součástí výstavy bude již tradičně interaktivní výtvarný 
koutek pro děti.

LIDICKÁ GALERIE

Nová podoba expozice Remember Lidice
U příležitosti zahájení letošní výstavní sezony Památníku Lidice byla na konci dubna 
zpřístupněna veřejnosti nová podoba sbírky Remember Lidice, která si letos připomíná 55. 
výročí svého založení.
Expozice v Lidické galerii nabízí díla domácích i zahraničních umělců. Představí se např. Na-
san Tur, Sigmar Polke, Eva Kmentová, Elina Brotherus, Martin Honert, Mona Hatoum a další 
významní umělci.
V bočním sále Lidické galerie je stále možné navštívit expozici děl z naší sbírky, která se 
zabývají tématem Žena.

PAMÁTNÍK LEŽÁKY, MINIGALERIE

Výstava “Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové”
30. dubna - 13. listopadu 2022
Památník Lidice připravil soubornou výstavu díla akademické malířky Zdenky Landové, která ve svých kresbách ztvárňuje události, které vedly k 
vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Soubor svou narativní povahou zaujme všechny věkové kategorie diváků od pamětníků, historiků až po nejmladší 
generaci, které může svou strukturou připomenout komiksový příběh.
Výstava představuje originály několika desítek obrazů akademické malířky Zdenky Landové z její unikátní kolekce věnované parašutistům a 
druhému odboji na Pardubicku.

P A M Á T N Í K  L I D I C E
www.lidice-memorial.cz

www.mdvv-lidice.cz

Výstavu pořádá Památník Lidice pod záštitou | The exhibition is organized by the Lidice Memorial under the auspices of

Počet zaslaných prací celkem: 14 527
Number of entries in total: 14 527

Počet zúčastněných zemí: 77
Number of participating countries: 77

Počet udělených ocenění: 1 552 včetně 203 medailí
Number of awards: 1 552 including 203 medals 

Děti pro Lidice | Children for Lidice

MOJE
MUZEUM

MY MUSEUM

50. Mezinárodní dětská  
výtvarná výstava  
Lidice 2022
50th International Children’s Exhibition  
of Fine Arts Lidice 2022

Oceněná díla dětí ze 71 zemí světa  
na téma MUZEUM

Prize-winning children’s artworks from 71 countries 
on the theme MUSEUM

2. 6. 2022 – 1. 2. 2023 
Lidická Galerie / Lidice Gallery
Tokajická 152, Lidice
Otevřeno denně 9:00–17:00 / Open daily 9:00–17:00 



80. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE A OSADY LEŽÁKY
Přijďte s námi uctít památku obětí z Lidic a Ležáků.

Lidice

9. 6. 2022 od 20:30 na nádvoří Památníku Lidice uvede své divadelní představení 
Utrpení mladého Werthera Činoherní studio Ústí nad Labem v podání herce Jana 
Jankovského. 

10. 6. od 8:00 v Gymnáziu Kladno se uskuteční Malý pietní akt k uctění památky 
lidických žen a dětí, které zde v roce 1942 strávily poslední dny společného života. 
Sraz účastníku aktu je na parkovišti pod gymnáziem.

11. 6. od 13:00 přivítáme na nádvoří Památníku Lidice děti ze 14 krajů České repub-
liky při nesoutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. S dětmi 
vystoupí na pódiu i zpěvačka Monika Absolonová, která nad letošním XV. ročníkem 
přehlídky převzala uměleckou záštitu.

11. 6. od 20:00 budeme pokračovat Děkovným koncertem Pro Lidice, kde vystoupí 
se svými pěveckými výkony za doprovodu Ústřední hudby Armády České republiky 
4TENOŘI, Monika Absolonová a Dáša Zázvůrková. Večerem bude provázet moderátor 
Václav Žmolík.
V rámci komponovaného programu bude představen virtuální 3D model obce Lidice.
Součástí večera budou i Světla z oken lidických domů, kdy společnými silami opět 
rozsvítíme svíčky na místech, kde stávala původní lidická stavení.

12. 6. od 9:00 se uskuteční pietní akt k 80. výročí vyhlazení obce Lidice, kterou 
zahájí mší svatou na základech kostela sv. Martina, Dominik kardinál Duka.

Vstup na všechny akce je zdarma.

Ležáky

Pietní akt k uctění obětí ležácké tragédie
19. 6. si připomeneme 80. výročí vyhlazení obce Ležáky. Pro zájemce bude vypraven 
autobus do Ležáků se zastávkou v Kladně, Lidicích i v Praze. 

24. 6. bude v Ležákách, v rámci vzpomínkové akce LEŽÁKY 80, připraven bohatý 
program, který pro širokou veřejnost připravil Památník Lidice ve spolupráci s Par-
dubickým krajem a Československou obcí legionářskou. V průběhu dne budou mít 
návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla s osádkou v dobových uni-
formách, součástí bude i předání prsti z Chelmna. Představen bude film Stříbrné 
requiem. Závěr bude patřit Komorní filharmonii Pardubice a se svým emotivním 
představením “Lidice“ vystoupí i Taneční skupina Diamonds Nový Bydžov, vítěz 
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT. 
Vstup na všechny akce je zdarma.

UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA

Utrpení mladého Werthera, zásadní dílo preromantismu,
je původně dvoudílný milostný román v dopisech.
Pojednává o tragickém ztroskotání nadaného a sensitivního 
„rozhněvaného“ mladého muže. Ten je zmítán jednak
vášnivým platonickým a posléze až chorobným citem
k mladé Lottě, která je již zasnoubená. Zároveň hluboce 
prožívá samotu, ke které je díky své dosti výjimečné
povaze odsouzen. Tragické vyústění románu způsobilo
ve své době značné pohoršení zároveň však zrodilo
„módní“ vlnu Wertherovských následovatelů. Werther
je tak prototypem člověka smyslového a emočního
stojícího v přímém protipólu k racionalitě a nadvládě
logu. 

Památník Lidice vás srdečně zve na divadelní představení

ČTVRTEK 9. 6. 2022
20:30

NÁDVOŘÍ PAMÁTNÍKU LIDICE

VSTUP ZDARMA

Více informací na www.lidice-memorial.cz

Johann Wolfgang von Goethe

Památník Lidice si vás dovoluje u příležitosti

Více informací na www.lidice-memorial.cz

Děkovný koncert Pro Lidice
SOBOTA 11. 6. 2022 od 20:00

80. výročí vyhlazení obce Lidice
pozvat na

Vystoupí Ústřední hudba Armády České republiky, sólisté 4TENOŘI, Monika Absolonová
a Dáša Zázvůrková. Večerem provází Václav Žmolík. V rámci komponovaného
programu bude představen virtuální 3D model obce Lidice. Součástí programu jsou
Světla z oken lidických domů – rozsvěcení svíček na místech, kde stávala původní
lidická stavení.

NÁDVOŘÍ PAMÁTNÍKU LIDICE

VSTUP ZDARMA

 80. VÝROČÍ
 vyhlazení obce Lidice

13:00 – 16:00 Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „ Světlo za Lidice “ 
Vystoupí Monika Absolonová a čtrnáct pěveckých sborů ze všech krajů České republiky. Hostem
přehlídky je Chorus Carolinus. Přehlídkou provází Jitka Moučková.

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

9:00 – 9:45
Mše svatá na základech kostela svatého Martina - slouží Dominik kardinál Duka

 
9:45 – 9:55

Přesun hostů ke společnému hrobu lidických mužů
 

10:00 – 10:55
Kladení květinových darů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů

 
10:55 – 11:00

Modlitba Dominika kardinála Duky za oběti lidické tragédie
 

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 u Pomníku dětských obětí války
 

11:30 – 12:00
Předávání pamětních odznaků Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam

Ve výstavní síni Pod Tribunou bude představena obměněná výstava
„Lidice (v) minulosti“ a ve výstavní síni In Memoriam nová putovní výstava
„Lidická tragédie“.

Vstup do výstavních prostor PL po celý den zdarma.

11. 6. 2022 
 nádvoří muzea Památníku Lidice

12. 6. 2022 
 Památník Lidice



A K C E
Branný závod Memoriál Karla Kněze 
17. června 2022, Ležáky
Každoroční branný závod pro mládež pod názvem Memoriál Karla Kněze. Jeho cílem je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s na-
cistickou represí na území České a Slovenské republiky. Memoriálu se mohou zúčastnit pětičlenná družstva základních škol prvního a druhého stupně na území České a 
Slovenské republiky.

Pro širokou veřejnost je od 10:00 – 14:00 hodin připraven bohatý doprovodný program, který zahrnuje: ukázku historické bojové techniky a zbraní KVV Pardubice a Vo-
jenského sdružení 55/12 Lázně Bohdaneč-středisko Jaroměř. 43. výsadkový pluk Chrudim představí svoji bojovou techniku a nebude chybět ani seskok parašutistů do 
prostoru pietního území. Dále poskytne ukázku své techniky Policie ČR Pardubického kraje a ukázku práce policejních psovodů. Následovat bude prezentace Posádkového 
velitelství Praha.
Letos se jedná o jubilejní 10. ročník. Při tomto branném závodu změří nesoutěžně své síly družstva složená ze zástupců Policie ČR Pardubického kraje, dále 43. výsadkového 
pluku Chrudim, Krajského vojenského velitelství Pardubice, Městské policie Chrudim a Sboru dobrovolných hasičů Miřetice.
Více na: https://www.lezaky-memorial.cz/projekty-a-souteze/memorial-karla-kneze/ 

Komentovaná prohlídka Lidické sbírky výtvarného umění
29. června 2022 od 16:00, Lidická galerie 
Ve středu 29. června proběhne již tradiční komentovaná prohlídka sbírky s kurátorkou Petrou Samberg Vargovou. Sbírka byla k 55. výročí založení zcela obměněna a 
návštěvníci uvidí četná díla, která v minulých letech nebyla vystavena. Především soubor darů německých a zahraničních umělců, jejichž díla věnoval Lidicím legendární 
galerista René Block. 
Prohlídka bude zahrnovat přednášku o historii a vzniku sbírky a komentář k vybraným dílům.

V Z D Ě L Á V Á N Í
Cyklus vzpomínek druhé generace na odbojovou skupinu Čenda, 
beseda pro žáky a studenty
21. – 24. června 2022, Památník Ležáky
Autentické vzpomínky rodinných příslušníků, hrdinů odbojové skupiny Čenda z druhé světové války 
doprovází bohatá fotografická dokumentace, mnohé ze snímků se teprve nyní dočkaly předání 
veřejnosti. Za každou vzpomínkou je skutečný lidský příběh.

21. června 2022
KAREL SVOBODA
přednášející: Jan Lán, vnuk Karla Svobody strojníka z lomu Hluboká, člena odbojové skupiny Čenda
- od 10:00 hod. do 10:45 hod., Památník Ležáky
- od 11:00 hod. do 11:45 hod., Památník Ležáky
Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2022 (rezervace místa nutná).
Vstupné 50,- Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma).
Přihlášky zasílejte na: chvojkova@lezaky-memorial.cz.

22. června 2022
KAREL KNĚZ
přednášející: Alena Mergl Kučerová, vnučka vrchního strážmistra Karla Kněze, člena odbojové 
skupiny Čenda
- od 10:00 hod. do 10:45 hod., Památník Ležáky
- od 11:00 hod. do 11:45 hod., Památník Ležáky
Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2022 (rezervace místa nutná).
Vstupné 50,- Kč za žáka (pedagogický doprovod zdarma).
Přihlášky zasílejte na: chvojkova@lezaky-memorial.cz.

24. června 2022
JOSEF ŠŤULÍK
- přednášející: Jarmila Doležalová ml., vnučka Josefa Šťulíka kameníka, člena odbojové skupiny 
Čenda
- od 10:00 hod. do 10:45 hod., Památník Ležáky
- od 11:00 hod. do 11:45 hod., Památník Ležáky
Uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2022 (rezervace místa nutná).
Vstupné zdarma. 
Přihlášky zasílejte na: chvojkova@lezaky-memorial.cz.

KAREL KNĚZ22. 6. 2022 
10:00 - 10:45 a 11:00 - 11:45

Památník Ležáky si Vás dovoluje pozvat na besedu

Cyklus vzpomínek druhé generace

na  odbojovou  skupinu  Čenda

Určeno pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Přednášející :  Alena Mergl Kučerová, 

vnučka vrchního strážmistra Karla Kněze, člena odbojové skupiny Čenda

Druhá světová válka byla obdobím velké zkoušky lidských povah. A někdy 

s překvapivým výsledkem. Život za okupace, odboj i život po válce. Autentické

vzpomínky rodinných příslušníků, hrdinů odbojové skupiny Čenda z druhé

světové války doprovází bohatá fotografická dokumentace, mnohé ze snímků

se teprve nyní dočkaly předání veřejnosti. Za každou vzpomínkou je skutečný

lidský příběh.

Více informací na www.lezaky-memorial.cz, nebo na tel. +420 739 335 734

Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. 6. 2022 na e-mail:  chvojkova@lezaky-memorial.cz

21. - 24. 6. 2022

Cena: 50 Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

KAREL SVOBODA
21. 6. 2022 

10:00 - 10:45 a 11:00 - 11:45

Památník Ležáky si Vás dovoluje pozvat na besedu

Cyklus vzpomínek druhé generace
na  odbojovou  skupinu  Čenda

Určeno pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Přednášející :  Jan Lán, 
vnuk Karla Svobody, strojníka z lomu Hluboká, člena odbojové skupiny Čenda

Druhá světová válka byla obdobím velké zkoušky lidských povah. A někdy
s překvapivým výsledkem. Život za okupace, odboj i život po válce. Autentické
vzpomínky rodinných příslušníků, hrdinů odbojové skupiny Čenda z druhé
světové války doprovází bohatá fotografická dokumentace, mnohé ze snímků
se teprve nyní dočkaly předání veřejnosti. Za každou vzpomínkou je skutečný
lidský příběh.

Více informací na www.lezaky-memorial.cz, nebo na tel. +420 739 335 734

Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. 6. 2022 na e-mail:  chvojkova@lezaky-memorial.cz

21. - 24. 6. 2022

Cena: 50 Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

JOSEF ŠŤULÍK
24. 6. 2022 

10:00 - 10:45 a 11:00 - 11:45

Památník Ležáky si Vás dovoluje pozvat na besedu

Cyklus vzpomínek druhé generace
na  odbojovou  skupinu  Čenda

Určeno pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Přednášející :  Jarmila Doležalová ml. ,  
vnučka Josefa Šťulíka, kameníka, člena odbojové skupiny Čenda

Druhá světová válka byla obdobím velké zkoušky lidských povah. A někdy 
s překvapivým výsledkem. Život za okupace, odboj i život po válce. Autentické
vzpomínky rodinných příslušníků, hrdinů odbojové skupiny Čenda z druhé
světové války doprovází bohatá fotografická dokumentace, mnohé ze snímků
se teprve nyní dočkaly předání veřejnosti. Za každou vzpomínkou je skutečný
lidský příběh.

Více informací na www.lezaky-memorial.cz, nebo na tel. +420 739 335 734

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 6. 2022 na e-mail:  chvojkova@lezaky-memorial.cz

Vstupné zdarma.

21. - 24. 6. 2022



www.lidice-memorial.cz

Vzdělávací programy Památníku Ležáky

Památník Ležáky nabízí výchovně-vzdělávací projekty určené dětem, žákům a studentům. Jednotlivé programy jsou voleny dle věku a stupně vzdělání účastníků. Vhodně 
zvolený plán muzea nabízí získání zkušeností a vědomostí o důsledcích 2. světové války, které se dotýkají i tak malého území, jako byla osada Ležáky. Ležácký program 
podporuje studenty nejen v seznámení se s historií Ležáků, ale rozvíjí také smyslové vnímaní, paměť, podporuje vlastní aktivitu a osobní smýšlení, čímž je posilována 
akceptace tématu.
Nabídku vzdělávacích programů Památníku Ležáky naleznete zde: http://www.lezaky-memorial.cz/vzdelavani/programy-pro-skoly/

Osudy Čechů v Rusku (respektive v SSSR a na Ukrajině) a jejich přínos ke vzniku a obnově Československa.

Workshop, ve kterém se žáci dozvědí příběh Čechů, kteří v 19. století odešli do carského Ruska, kde se úspěšně hospodářsky i kulturně etablovali a přitom nikdy nezapomněli 
na svůj původ. Příběh o tom, že tito Češi dokázali v průběhu 1. světové války přispět k odboji a tak napomoci vzniku samostatného Československa a ve 2. světové válce 
na sebe obléknout uniformu čs. armády, odejít osvobozovat a obnovit samostatnost ČSR. Příběh, který ovlivnila historie diktovaná totalitními a nacionalistickými režimy, 
světovými válkami a láska k vlasti a svobodě.

Termíny dle domluvy
Rozsah: 120 minut
Cena: 40,- Kč za žáka

Pro objednání programu kontaktujte edu@lidice-memorial.cz.

On-line kurzy pro školy
On-line kurzy vycházejí ze vzdělávacích programů Památníku Lidice a zaměřují se i na širší kontext 
lidické tragédie. 
Online kurzy jsou koncipovány jako e-learning s individuálním přístupem umožňující účastníkovi 
projít si zvolený tematický kurz s doprovodnými kvízy v určeném čase, absolvovat ho přerušovaně 
a vracet se k němu. 

Vybrat můžete z níže uvedených on-line kurzů:
On-line kurz Příběh osady Ležáky
On-line kurz Příběh obce Lidice
On-line kurz protektorát Čechy a Morava
On-line kurz Děti, škola a válka

Cena: 30,- Kč za žáka 
Pro objednání programu kontaktujte edu@lidice-memorial.cz.


