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VÝSTAVY 
 
LIDICKÁ GALERIE, přízemí 
Stálá expozice „LIDICKÁ SBÍRKA“ – sbírka umění 20. a 21. století 
 

LIDICKÁ GALERIE, kabinet 

Výstava Barbary Tomanové 

30. 3. 2016 – 30. 6. 2016 
„Maľba je návrat k láskam, je krok ďalej; sú to potknutia, zápasy, prehry aj víťazstvá...“   B.T. 
Komorní výstava maleb slovenské umělkyně Barbary (Lebenshart) Tomanové 
 
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro 

Promítání filmů 
Promítání filmů o historii Lidic, Ležáků a Letů dle výběru návštěvníka z nabídky Památníku Lidice. 
 

Výstava Jiří Žalman, Lukáš Legát: Na Aljašce jsme nebyli 
22. 2. – 1. 5. 2016 
Výstava barevných fotografií krajiny, přírody a makrofotografií, pořízených v letech 2006 – 2015 převážně 
v Polabí, v Jizerských horách a na Šumavě. Autoři Jiří Žalman a Lukáš Legát – pokročilí amatérští 
fotografové – zvoleným názvem výstavy vyjadřují svůj dlouhodobý zájem o fotografování české krajiny 
a přírody. 
 
 
MUZEUM 
Stálá expozice: „A NEVINNÍ BYLI VINNI“ 
 
Výstavní síň IN MEMORIAM 

Výstava Operace Valkýra 
6. 1. – 31. 5. 2016 
Výstava na 20 panelech dokumentuje život iniciátora pokusu o atentát na Hitlera, hraběte Clause von 
Stauffenberga, vysvětluje, co jej vedlo k jeho odbojové činnosti a objasňuje jeho motivy k pokusu 
o odvážný atentát na Vůdce.  
Vstup zdarma. 
 

 
Výstava Tvorba pro Lidice 
28. 5. 2015 – 31. 5. 2016 
Výstava výtvarného díla studentů k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice. 
Výtvarné dílo 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.  
Cílem výstavy je dát studentům možnost, aby svou praktickou činností uctili památku Lidic a tímto se 
i intenzivněji zabývali touto tragickou kapitolou česko-německé historie. 
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Výstavní síň POD TRIBUNOU 

Výstava Karel IV. v Braniborsku 
6. 1. – 31. 5. 2016 
Rok 2016 se ponese ve znamení 700. výročí narození Karla IV. – Otce vlasti. Jistě celá řada muzeí 
a kulturních institucí přinese různé pohledy na život a zásluhy tohoto nejvýznamnějšího českého 
panovníka v evropském kontextu. Výstava nás vede nazpět do 14. století, kdy Tangermünde v létech 
1373 – 1378 vzestoupilo na jedno z mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku. 
Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal 
pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské.  
Vstup zdarma. 
 

 
AKCE 
 
Sobě blíž 
5. 4. 2016 od 9 do 13 hodin, Obecní úřad Lety u Písku 

Památník Lidice, Kulturní památka Lety ve spolupráci s Cheiron T o.p.s., obecně prospěšnou společností 
založenou na principech komunitní práce podruhé pořádají vzdělávací program pro žáky 8. a 9. ročníků a 
střední školy "Sobě blíž". Více informací naleznete zde: http://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-
souteze/sobe-bliz/ 
 

 
Memoriál Josefa Šťulíka 
12. 4. 2016 od 10 hodin, NKP Ležáky 
Zúčastněte se přespolního běhu, který se poběží po naučné stezce NKP Ležáky až na náměstí Městyse 

Včelákov! Běh je věnován památce Josefa Šťulíka a odbojové skupiny zvané Čenda. Více informací 

naleznete zde: http://www.lezaky-memorial.cz/pamatnik/aktuality/vyzva-k-ucasti-na-memorialu-josefa-

stulika/ 

 
 
Fotografický workshop pro veřejnost 
23. 4. 2016 od 13 do 17 hodin, Lidická galerie 

Praktický fotografický workshop na téma krajinné fotografie je určen pro všechny nadšené zájemce 
o fotografii. Naučíte se pracovat s přirozeným světlem a atmosférou a vyzkoušíte si práci v terénu. 
Workshop probíhá pod vedením profesionálního fotografa Martina Homoly. Více informací naleznete zde: 
http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/fotograficky-workshop-pro-verejnost/ 
 

 
Hospodářská a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava 
29. 4. 2016 od 9:30 do 16:45 hodin, Lidická galerie 

Památník Lidice srdečně zve pedagogy, studenty a zájemce o historii na jednodenní seminář 
akreditovaný MŠMT. Seminář se zaměří na dva klíčové systémové aspekty Protektorátu Čechy a Morava 
v letech 1939 – 1945, které jsou podstatné nejen pro pochopení politického vývoje na tomto území, ale 
též pro socioekonomickou dynamiku protektorátního období. 
Seminář zahrnuje odborné přednášky s následnou diskusí vedené odborníky Prof. PhDr. Jaroslavem 

Kučerou, CSc., PhDr. Radkou Šustrovou, Mgr. Jaroslavem Pinkasem 

Více informací naleznete zde: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/detail-

seminare/hospodarska-a-socialni-politika-v-protektoratu-cechy-a-morava/ 
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
 
Život v trávě jenom kvete – pro MŠ až 3. třídu ZŠ, doprovodný program k výstavě 

Rozmanitost života v trávě – pro 3. až 5. třídu ZŠ, doprovodný program k výstavě 

Galerie plná smyslů – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ 

Poprvé do galerie – pro MŠ, ZUŠ a 1. stupeň ZŠ 

Příběh obce Lidice - 2. stupeň ZŠ, SŠ 
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 

 
 
Rezervace vzdělávacích programů prostřednictvím el. formuláře:  

www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace 
 
 

 
DALŠÍ AKCE VZDĚLÁVACÍHO ODDĚLENÍ 
 
Noc s Andersenem 
8. 4. 2016 od 17 hodin, Lidická galerie 

Noc plná kouzel, her, zábavy a knížek. Více informací naleznete zde: http://www.lidice-

memorial.cz/vzdelavani/rodiny-s-detmi/noc-s-andersenem/ 

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace na e-mailu chvapilova@lidice-memorial.cz, 

na telefonním čísle 739 562 267, 312 253 063 nebo přímo v recepci Lidické galerie. 

 

Čarodějné tvoření s Kokešem 
23. 4. 2016 od 14 hodin, Lidická galerie 

Výtvarná dílna pro děti a rodiče. Odpoledne plné pohádkových kouzel a originálního tvoření. Kostým je 

vítaný. Více informací naleznete zde: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rodiny-s-detmi/carodejne-

tvoreni-s-kokesem/ 

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace na e-mailu brabnikova@lidice-memorial.cz, 

na telefonním čísle 778 735 785, 312 253 063 nebo přímo v recepci Lidické galerie. 

 

Tvořivý koutek pro rodiny s dětmi 
22. 2. 2016 – 1. 5. 2016, Lidická galerie 

V rámci výstavy fotografií Jiřího Žalmana a Lukáše Legáta – Na Aljašce jsme nebyli, jsou připraveny 
zábavné interaktivní listy plné dobrodružných úkolů, které návštěvníky provedou výstavou, která je 
zaměřena na českou krajinu a přírodu. V tvořivém koutku na Vás čeká zkoumání rostlin a živočichů lupou, 
detektivní pátrání po stopách zvířat, výtvarné tvoření, poznávání rostlin po čichu a po hmatu, poznávání 
zvuků přírody a skládání brouků. 
 
 

 
 
 
 
 

Pokud se Vám u nás líbí, prosíme, ohodnoťte naše muzeum v projektu Do muzea! 
zde. 
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