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

Výstava Josefina Napravilová 
3. 9. – 29. 11. 2015 
Komorní výstava o Josefině Napravilové připravená Přemyslem Veverkou. 
Josefina Napravilová byla přesvědčenou vlastenkou nadevšecko milující svou zem, odvážnou ženou 
s vysokými morálními nároky na sebe i na druhé, vzácnou bytostí, jejíž vpravdě lidské srdce bylo 
otevřené filantropickým činům. Po válce našla v cizině a vrátila do osvobozené republiky na čtyřicet 
českých a slovenských dětí.  
Výstava ukáže i některé předměty z pozůstalosti Josefiny Napravilové.  
 
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro 

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

Výstava Jiří Jiroutek, Osobnosti 
20. 11 – 14. 2. 2015 
Výstava portrétních fotografií Jiřího Jiroutka zachycujících pomíjivé okamžiky vzácných setkání 
s významnými osobnostmi naší doby. Fotografie vznikaly v dlouhém časovém horizontu, a tak mnohdy 
přibližují i osobnosti, které už nejsou mezi námi. 
Vernisáž výstavy proběhne 19. listopadu v 16:30 hodin za hudebního doprovodu Felixe Slováčka st. 

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

Putovní výstava Návraty lidických dětí 
1. 9. – 30. 12. 2015 
Výstava přibližuje pohnuté osudy lidických dětí, z nichž se po skončení války vrátilo 
do Československa pouhých sedmnáct. Desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny 
ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem.  
Vstup zdarma. 
 

Výstava Tvorba pro Lidice 
28. 5. 2015 – 31. 5. 2016 
Výstava výtvarných děl studentů k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice. 
Výtvarná díla 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.  
Vnímáme, že ani dnes nelze historii opomíjet a především mladým lidem je potřebné historii 
připomínat a podněcovat jejich podvědomí v celém historickém kontextu událostí světových válek, 
které se nesmazatelně promítly a to nejen do života českého národa.  
 
 
 

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


 
Tím více jsou tyto události srovnávané v dnešní době ať již se situací na Východní Ukrajině 
či islamistickými fanatiky z IS, Boko Haram a dalšími podobnými událostmi a konflikty na celém světě.  
Cílem tohoto projektu bylo 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 Československé legie 1914 – 1920 
1. 10. – 31. 12. 2015 
Výstava provádí diváky poutavým příběhem československých legií od jejich vzniku v roce 1914 
v Rusku a Francii až po završení anabáze ruských legionářů v roce 1920. 
Na výstavě se dozvíte nejenom o historii tří nejznámějších legií (ruských, francouzských, italských), 
ale také o legionářích v srbském, americkém a britském vojsku. 
V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za světové války, boje na hranicích nově 
vzniklé republiky na Těšínsku a Slovensku. 
Celá výstava je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914-1918. 
Autoři výstavy: Jiří Charfreitag, DiS, Mgr. Tomáš Jakl, Ing. Milan Mojžíš a Jiří Filip. 
Vstup zdarma. 
 

 
Akce 
 
Lidické zimní večery 2015/2016 
 

Již 11. ročník kulturních programů právě teď probíhá v Lidické galerii. 

Vstupenky na představení je možné zakoupit v recepci Lidické galerie. 

 

Program na listopad: 

 

5. 11. 2015 od 18°° hod. 

Křeslo pro Helenu Štáchovou 

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček 

 

10. 11. 2015 od 18°° hod. 

Koncert Trio Siraels  

Účinkují: Pavlína Senić – soprán, Jitka Hosprová – viola, Lada Jirásková – klavír 

 

17. 11. 2015 od 18°° hod. 

Křest knihy "Zdeněk Mahler ...ale nebyla to nuda" 

spojený s besedou s dr. Z. Mahlerem a autorkou knihy Slávkou Kopeckou. Úryvky z knihy čte Josef 

Somr, klavír Martin Fila 

 

19. 11. 2015 od 18°° hod. 

Křeslo pro Felixe Slováčka st. 

večerem provází Jiří Vaníček, hudba F. Slováček 

 

26. 11. 2015 od 18°° hod. 

Křeslo pro fotografa Martina Homolu 

večerem provází ředitel PL, klavír Martin Fila 

 

 

 

 

 



 

 

Výtvarné dílny a akce pro děti a veřejnost v Lidické galerii 

Adventní tvoření pro celou rodinu – netradiční adventní věnce, přáníčka, výroba ozdob, andělů 

a mnoho dalšího, 28. 11. 2015 od 14:00 do 16:00 hodin v LG, vstupné 50,- Kč, rezervace na: 

chvapilova@lidice-memorial.cz, tel. 312 253 063, 739 562 267 

 

Vzdělávací přístupy Yad Vashem, jaké je umění a vzdělávání o holocaustu? – Vzdělávací 

přístup využívá nejen dobové dokumenty a svědectví, ale i umění z doby holocaustu, básně, deníky. 

Přednáška se koná 18.11.2015 od 9:00 do 13:00 hodin v LG, vstupné 200,- Kč, rezervace na: 

rezkova@lidice-memorial.cz, tel. 312 253 702, 739 690 566 

 

Studentská konference Národní kronika – 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 válečné hrdiny, ale i běžné občany, na jejichž 

život a život jejich rodin měla válka vliv. Konference se koná 23. 11. 2015 v LG, rezervace na: 

rezkova@lidice-memorial.cz, tel. 312 253 702, 739 690 566 

 

Čtyři roční období – výtvarný seminář – Praktický cyklus čtyř víkendových výtvarných seminářů 

(jaro, léto, podzim, zima) určený pedagogům MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM. Propojování výtvarného oboru 

s dramatickou výchovou a výstavami Lidické galerie, včetně Mezinárodní dětské výstavy Lidice. 

Seminář začíná 1. setkáním 28. – 29. 11. 2015 v LG, poplatek za celý seminář je 2.000,- Kč, 

rezervace na: rezkova@lidice-memorial.cz, tel. 312 253 702, 739 690 566 

 

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

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

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 

Dramatický kroužek pro děti vedoucí kroužku MgA. Kateřina Oplatková Rezková. 

Zkoušky každou středu v Lidické galerii od 15 do 17 hodin, poplatek 100,- Kč měsíčně. 
 
Rezervace vzdělávacích programů prostřednictvím el. formuláře:  

www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rezervace 
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