
 
P A M Á T N Í K  L I D I C E  
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           www.lidice-memorial.cz 
 
 
 
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 

Mariana Vassileva: Break in / out, 2013 
1. 4. –  31. 5. 2017 
 
 
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro 

Martin Homola, Michal Fiala: Spectaculum aneb jak se žije umělci 
15. 12. 2016 – 30. 4. 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  

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. 
 
 
 

 

 

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


 
AKCE 
 

Křížová cesta v Lidicích 
2. 4. 2017 od 15:00 hodin, pietní území 
Křížová cesta započne v 15 hodin modlitbou na základech kostela svatého Martina. 
Křížovou cestou věřící provede P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, Ph.D., O.Cr. 
 

Studentská konference  
28. 4. 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v Lidické galerii  
Lidická galerie se opět otevře mladým žákům a studentům, kteří přijedou prezentovat své historické práce. 
Cílem tohoto setkání je poznávání svého národa skrze příběhy. Žáci mají možnost se jako badatelé 
zasloužit o odhalení osudu československých občanů a historii míst s příběhy spojenou. Jedná se o osudy 
známé, ale i zapomenuté, či zcela neznámé. Žáci zpracují samostatně nebo ve skupině osud vybraného 
člověka nebo rodiny a svou práci budou prezentovat ostatním účastníkům konference. Práce vyslechnou 
také odborní porotci z řad pedagogů, historiků a badatelů, kteří se k práci vyjádří. Žáci budou mít možnost 

setkat se s pamětníkem a navštívit muzeum a pietní území. 

Práce žáků pak budou zaznamenány v Národní kronice a budou sloužit jako zdroj pro budoucí badatele, 
při zkoumání dějin. 
Více na: http://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/studentska-konference-narodni-kronika/ 

 

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 

 
 

 
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 
 
 
 
 
 

http://www.lidice-memorial.cz/projekty-a-souteze/studentska-konference-narodni-kronika/
http://lidice.blog.idnes.cz/
http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace


 
 
 
 

DALŠÍ AKCE VZDĚLÁVACÍHO ODDĚLENÍ  
 
Čarodějnická výtvarná dílna 
22. 4. 2017 od 14 do 16 hodin, Lidická galerie  
Přijďte si s námi užít čarodějné odpoledne. Čeká Vás odpoledne plné pohádkových kouzel a originálního 
tvoření. Kostým je vítaný. 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. 
 


