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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 

Pravdoliub Ivanov, Černé balóny / Black Baloons 
2. 1. –  31. 3. 2017 
Promítání videa z roku 2013, nově v Lidické sbírce 
 
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro 

Martin Homola, Michal Fiala: Spectaculum aneb jak se žije umělci 
15. 12. 2016 – 30. 4. 2017 
Vernisáž výstavy se uskuteční 14. prosince 2016 od 18 hodin v 1. patře Lidické galerie. 
Výstava potrvá do 30. dubna 2017. 
Společná výstava dvou tvůrců, Martina Homoly a Michala Fialy, představuje jejich tvorbu z oblasti 
fotografie, volné grafiky a užité grafiky. Oba autoři jsou zároveň přátelé a společně pracují na různých 
projektech, z nichž některé jsou představeny i na této výstavě. Stmelujícím prvkem je přitom nejen toto 
přátelství, ale zároveň tematizace vztahu jejich volné tvorby – a tvorby, „která je živí“.  
 
LIDICKÁ GALERIE, velký sál 
Promítání filmů o historii Lidic, Ležáků a Letů z nabídky Památníku Lidice dle přání návštěvníků. 
 
 
MUZEUM 

Stálá expozice: „A NEVINNÍ BYLI VINNI“ 
 
Výstavní síň IN MEMORIAM 

Osobnosti ostravské operace 
4. 1. – 30. 4. 2017 
Výstava zapůjčená z Národního památníku II. světové války v Hrabyni nese název Osobnosti ostravsko-
opavské operace. Jejím cílem bylo přiblížit návštěvníkům osudy čtyř československých a šesti sovětských 
významných osobností, které se podílely na osvobozování regionu severní Moravy a Slezska v období od 
března do května roku 1945. Vstup zdarma. 
 
 
Výstavní síň POD TRIBUNOU  

Děti ve válce 
4. 1. – 29. 3. 2017 
….světem v současné době zmítá 30 závažných ozbrojených konfliktů. Podle odhadů Dětského fondu 
OSN – UNICEF žije právě teď v oblastech bojů 230 milionů dětí, z nichž mnohé byly svědky trápení a 
umírání svých nejbližších. 109 milionů dětí nemůže chodit do školy, protože v jejich regionu byly školy 
zničeny nebo tam není bezpečno. O těchto tématech pojednává výstava fotografií. Vstup zdarma. 
 
 
 

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


 

 
AKCE 
 

Lidické zimní večery 
Dvanáctý ročník úspěšného cyklu kulturních pořadů pokračuje i v březnu zajímavým programem: 
 
16. 3. 2017 od 18°° hod. 
Dámská šatna 
autor a režie: Arnošt Goldflam, účinkuje: Divadlo na vísce Hořovice 
 
23. 3. 2017 od 18°° hod. 
Křeslo pro Gustava Oplustila 
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila 
 
29. 3. 2017 od 18°° hod. 
Kouzelný svět operety 
účinkují: Pražští koncertní sólisté 
Součástí večera je křest knihy „Lidické podvečery s hvězdami VII“ 
 
Vstupenky na představení v rámci Lidických zimních večerů můžete zakoupit v recepci Lidické galerie. 
Cena vstupenky činí 90,- Kč, pokud není uvedeno jinak. Program naleznete zde. 
 
 

Sobě blíž  

28. 3. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin, kulturní domů Lety u Písku.  
Památník Lidice, Kulturní památka Lety ve spolupráci s Muzeem romské kultury a Cheiron T o.p.s., 

obecně prospěšnou společností založenou na principech komunitní práce potřetí pořádají vzdělávací 
program pro žáky 8. a 9. ročníků a střední školy. Poplatek je 50,- Kč za osobu. 
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/sobe-bliz/  
 
 

Blog Památníku Lidice 
Památník Lidice provozuje ve spolupráci s iDNES svůj blog. 
Na něm jsou v nepravidelných intervalech zveřejňovány odborné články, úvahy a komentáře, jejichž 
autory jsou zaměstnanci i spolupracovníci Památníku Lidice. 
Blog je dostupný zde. 
 
 

 
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 – 8. a 9. třída ZŠ, 

SŠ 

Lidice žijí v obrazech – 5. až 9. třída ZŠ 
Lidice – kronika jedné vesnice – 8. a 9. třída ZŠ, SŠ 

 
 

 
 
 
 

http://www.lidice-memorial.cz/vystavy-a-akce/lidicke-zimni-vecery/
http://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/sobe-bliz/
http://lidice.blog.idnes.cz/


 
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ SPECTACULUM 
 
Objev svůj příběh, človíčku! – pro MŠ 

Všude samé obrazy aneb jak je to s vizuální komunikací –pro I. stupeň ZŠ 

Jak je to s reklamou? – pro II. stupeň ZŠ 

 
Rezervace vzdělávacích programů prostřednictvím el. formuláře:  

www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace 
 
 

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ SPECTACULUM PRO VEŘEJNOST  
 
Fotografický workshop s Martinem Homolou  
18. 3. 2017 od 13 hodin do 17 hodin, Lidická galerie  
Workshop je určený pro začátečníky i pokročilé fotografy. Námětem bude objekt a zátiší a jeho zhotovení 

pod vedením profesionálního fotografa. Dílna se uskuteční v interiéru Lidické galerie s profesionálním 
vybavením. Cena za osobu 200,- Kč.  
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace na e-mailu brabnikova@lidice-memorial.cz, nebo 
na telefonním čísle 778 735 785, 312 253 063 či přímo v recepci Lidické galerie. 

 
 

DALŠÍ AKCE VZDĚLÁVACÍHO ODDĚLENÍ  
 
Velikonoční výtvarná dílna 
18. 3. 2017 od 14 do 16 hodin, Lidická galerie  
Přijďte si užít Velikonoce. Společně budeme různými výtvarnými technikami tvořit symboly těchto svátků a 
také se podíváme na úvodní velikonoční pohádku. Vstupné 30,- Kč. 
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutná rezervace na e-mailu brabnikova@lidice-memorial.cz, nebo 
na telefonním čísle 778 735 785, 312 253 063 či přímo v recepci Lidické galerie. 
 
 

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

