PAMÁTNÍK LIDICE

www.lidice-memorial.cz
Výstavy
LIDICKÁ GALERIE, přízemí
Stálá expozice „LIDICKÁ SBÍRKA“ – sbírka umění 20. a 21. století

Výstava Josefina Napravilová
3. 9. – 29. 10. 2015
Komorní výstava o Josefině Napravilové připravená Přemyslem Veverkou.
Josefina Napravilová byla přesvědčenou vlastenkou nadevšecko milující svou zem, odvážnou ženou
s vysokými morálními nároky na sebe i na druhé, vzácnou bytostí, jejíž vpravdě lidské srdce bylo
otevřené filantropickým činům. Po válce našla v cizině a vrátila do osvobozené republiky na čtyřicet
českých a slovenských dětí.
Výstava ukáže i některé předměty z pozůstalosti Josefiny Napravilové.
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, téma Světlo
30. 5. – 31. 10. 2015
Výstava dětských prací oceněných ve 43. ročníku soutěže. Letošním tématem výstavy je Světlo.
Doprovodné programy, interaktivní dětských koutek, tip na výlet pro rodiny s dětmi i školní výlety.
Sledujte webové stránky www.mdvv-lidice.cz
MUZEUM
Stálá expozice: „A NEVINNÍ BYLI VINNI“

Výstavní síň IN MEMORIAM

Putovní výstava Návraty lidických dětí
1. 9. – 30. 12. 2015
Výstava přibližuje pohnuté osudy lidických dětí, z nichž se po skončení války vrátilo
do Československa pouhých sedmnáct. Desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny
ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem.
Vstup zdarma.

Výstava Tvorba pro Lidice
28. 5. 2015 – 31. 5. 2016
Výstava výtvarných děl studentů k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice.
Výtvarná díla vytvořili učni ze středních škol z Hradce Králové, Jihlavy a německé firmy Grammer AG
z Kümmersbrucku v rámci pokračujícího projektu Tvorba pro Lidice, který je organizován Odborovým
svazem KOVO.
Vnímáme, že ani dnes nelze historii opomíjet a především mladým lidem je potřebné historii
připomínat a podněcovat jejich podvědomí v celém historickém kontextu událostí světových válek,
které se nesmazatelně promítly a to nejen do života českého národa. Tím více jsou tyto události
srovnávané v dnešní době ať již se situací na Východní Ukrajině či islamistickými fanatiky z IS, Boko
Haram a dalšími podobnými událostmi a konflikty na celém světě.
Cílem tohoto projektu bylo dát studentům možnost, aby svou praktickou činností uctili památku Lidic
a tímto se i intenzivněji zabývali touto tragickou kapitolou česko-německé historie.

Výstavní síň POD TRIBUNOU

Výstava Československé legie 1914 – 1920
1. 10. – 31. 10. 2015
Výstava provádí diváky poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914
v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920.
Na výstavě se dozvíte nejenom o historii tří nejznámějších legií (ruských, francouzských, italských),
ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku.
V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje na hranicích nově
vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku.
Celá výstava je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914-1918.
Autoři výstavy: Jiří Charfreitag, DiS, Mgr. Tomáš Jakl, Ing. Milan Mojžíš a Jiří Filip.
Vstup zdarma.

Akce
Program Lidických zimních večerů 2015/2016
Již 11. ročník kulturních programů pořádaných v Lidické galerii vypukne začátkem října:
Vstupenky na představení je možné zakoupit již nyní v recepci Lidické galerie
6. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Josefa Vejvodu (k umělcovým 70!)
večerem provází Jiří Vaníček, hudební doprovod Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová – harfa
15. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Zbigniewa Czendlika
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
22. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro Roberta Vano
večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček
29. 10. 2015 od 18°° hod.
Křeslo pro režiséra Petra Horkého
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

Výtvarné dílny a akce pro děti v Lidické galerii
Píseň moře – promítání animovaného filmu a výtvarná dílna pro celou rodinu, 24.10.2015 od 14:00
do 17:00 hodin v LG, vstupné 50,- Kč za film, 30,- Kč za tvořivou dílnu, rezervace na:
chvapilova@lidice-memorial.cz, tel. 312 253 063, 739 562 267

Divadlo pro MŠ – PINOCCHIO – loutko-hraná pohádka s ne tak překvapivým, ale za to krásným
koncem, 7.10.2015 od 10:00 hodin v LG, vstupné 30,- Kč, rezervace na: rezkova@lidice-memorial.cz,
tel. 312 253 702, 739 690 566

Doprovodné programy k Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice
Petalík a kouzelná baterka – pro žáky od 3 do 7 let, interaktivní vzdělávací program formou
zábavných her a zkoumání, který je zaměřen na světlo a jeho používání člověkem, program lze
objednat do 31.10.2015 na rezkova@lidice-memorial.cz, tel. 312 253 702, 739 690 566,
cena je 300,- Kč/skupinu do 30 osob

Pochváleno budiž světlo – pro žáky 1. stupně ZŠ, interaktivní vzdělávací program formou
dramatické a výtvarné výchovy, který je zaměřen na důležitost světla na naší planetě, způsoby
používání světla člověkem, program lze objednat do 31.10.2015 na rezkova@lidice-memorial.cz,
tel. 312 253 702, 739 690 566, cena je 300,- Kč/skupinu do 30 osob

Vzdělávací programy
Galerie plná smyslů – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ
Poprvé do galerie – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ
Den, kdy se mi změnil život – osudy dětí za druhé světové války 9. třída, SŠ,
VŠ

Lidice žijí v obrazech 5. až 9. třída ZŠ
Lidice – kronika jedné vesnice 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Dramatický kroužek pro děti vedoucí kroužku MgA. Kateřina Oplatková Rezková.
Zkoušky každou středu v Lidické galerii od 15 do 17 hodin, poplatek 100,- Kč měsíčně.
Rezervace vzdělávacích programů prostřednictvím el. formuláře:
www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace

