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VÝSTAVY 
 
LIDICKÁ GALERIE, přízemí 
Stálá expozice „LIDICKÁ SBÍRKA“ – sbírka umění 20. a 21. století 
Komentované prohlídky s kurátorkou Lidické sbírky Lubou Hédlovou po předchozí domluvě v ceně vstupenky. 
 

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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 

http://www.lidice-memorial.cz/


Výstava kaktusů a sukulentů 
12. – 15. 5. 2016 
Výstava kaktusů a sukulentů pořádaná ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem – Klubem 
kaktusářů. 
 

Výstava „Květy pro Lidice“ 
26. – 29. 5. 2016 
Výstava kosatců a irisů pořádaná ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem – Gladiris. 

 
 
AKCE 
 

Cyklistický etapový závod „Lidice 2016“ 
28. 5. 2016 od 12 do 16:30 hodin 

Hromadný cyklistický etapový závod na trase Lidice – Hřebeč – Hostouň – Běloky - Makotřasy 

 

Vernisáž Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 
31. 5. 2016 od 11 hodin 

Zahájení 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, letos na téma Škola? Vzdělání! 

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na zahradě Lidické galerie 

 

 

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

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

Co mi sochy vyprávěly – pro 4. a 5. třídy 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 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace
http://www.do-muzea.cz/pamatnik-lidice-muzeum/

