
         

Památník Lidice        ve spolupráci s                       

Rézekněnskou a Audrinskou okresní radou v Lotyšsku       
a Velvyslanectvím ČR v Rize    

Vás zvou 9.11. 2010 na vzpomínkový program 

„„„ SSS VVV ĚĚĚ TTT LLL OOO    ZZZ AAA    AAA UUU DDD RRR III NNN III “““    

 

Program:                                                                                                                                                           
15:30 hod. - sázení audrinských růží v Růžovém sadu v Lidicích                                                                    
16:00 hod. - vernisáž výstavy ve výstavní síni IN MEMORIAM  „Nikdo není zapomenut, nic není zapomenuto.“          
17:00 hod. - odborný seminář v Lidické galerii spojený s promítáním filmových dokumentů o historii Audrini                
18:00 hod. - ukázky lotyšské lidové hudby a ochutnávka lotyšských specialit v restauraci „Lidická galerie“ 
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