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VÝSTAVY 
 
LIDICKÁ GALERIE, přízemí 

Remember Lidice 1967–2017 
50 let Lidické sbírky umění 
9. června 2017 bude od 18:00 hod. slavnostně otevřena nová stálá expozice „Remember Lidice“ u 
příležitosti 50. výročí založení sbírky umění pro Lidice. 
Vernisáž je otevřena pro širokou veřejnost. 
 

LIDICKÁ GALERIE, 1. patro 

1. 6. – 30. 11. 2017 

45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy na téma „Cestování“ 
Vernisáž výstavy s předáním medailí oceněným účastníkům se uskuteční 1. června 2017 od 11 hodin 

v zahradě Lidické galerie. K výstavě je připraven edukační koutek pro rodiny s dětmi a vzdělávací 
programy pro školky a školy. Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách soutěže 
www.mdvv-lidice.cz 
 
 
MUZEUM 

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

Zapomenutá sousedství 
3. 5. – 4. 6., 12. 6. – 30. 9. 2017 
Výstava Zapomenutá sousedství zpřístupňuje informace o holocaustu Židů a Romů v bývalém politickém 
okrese Tišnov. Kromě materiálů z archivů představuje i fotografie a další dokumenty, jež pro vznik výstavy 
zapůjčily rodiny a přátelé našich někdejších, dnes často zapomenutých sousedů. 
Vstup zdarma. 
 

Barnet Stross 
5. 6. – 11. 6. 2017 
Cílem této výstavy, je představit Sira Barnetta Strosse jako významnou osobnost poválečných Lidic a 
připomenout jeho podíl na současné podobě této obce a Památníku Lidice. 
 
 
Výstavní síň POD TRIBUNOU  

Válečný deník z Japonska 1944 – 1945  
1. 4. – 28. 6. 2017 
Výstavu připravila kulturní antropoložka Anna Fraserová, která je původem Češka žijící ve Velké Británii. 
Ta dětské kresby namalované v letech 1944 as 1945 objevila na svých cestách po Japonsku. 
 Vstup zdarma. 
 

Vzdělávací středisko 
Promítání filmů o historii Lidic, Ležáků a Letů z nabídky Památníku Lidice dle přání návštěvníků. 
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AKCE 
 
Děkovný koncert „PRO LIDICE“ 

9. 6. 2017 od 20 hodin, nádvoří u muzea Památníku Lidice 
Koncert u příležitosti 75. výročí vyhlazení obce Lidice, účinkuje Ústřední hudba Armády České republiky. 

Vstup zdarma. 

Pietní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení obce Lidice 
10. června 2017 od 10 hodin, pietní území 
Podrobný program pietní vzpomínky naleznete zde: http://www.lidice-memorial.cz/vystavy-a-
akce/aktualni/pietni-vzpominka-k-75-vyroci-vyhlazeni-obce-lidice-1/ 

Světlo za Lidice 
10. června 2017 od 11:30 hodin, nádvoří u muzea Památníku Lidice 
Nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů s mottem „Děti zpívají lidickým dětem“ u příležitosti  
75. výročí vyhlazení obce Lidice. Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách projektu 

www.lidice-sbory.cz 

Pietní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení osady Ležáky 
25. června 2017 od 10 hodin, pietní území NKP Ležáky 
Podrobný program pietní vzpomínky naleznete zde: http://www.lezaky-
memorial.cz/pamatnik/aktuality/pietni-vzpominka-k-75-vyroci-vyhlazeni-osady-lezaky/ 

 

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 

 
 
Rezervace vzdělávacích programů prostřednictvím el. formuláře:  
www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace 
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