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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 

Sener Özmen, Our Village / Naše vesnice 
Promítání videa od 4. 7. do 30. 12. 2016 
 
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro 

44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016 
Téma Škola? Vzdělání! 
1. 6. – 30. 11. 2016 
Soutěž, které se letos zúčastnilo přes 18 000 dětí ze 77 zemí světa. Odborná mezinárodní porota ocenila 
přes 1 300 prací, které budou vystaveny od 31. 5. do 30. 11. 2016 v 1. patře Lidické galerie v Lidicích. 
 
Edukační programy k výstavě: 

Do školy na druhý konec světa – pro MŠ 

Svět v Lidicích – pro 1. stupeň ZŠ 

Kdo je kdo? Co je co? – pro 2. stupeň ZŠ a ZUŠ 

 
Rezervace programů na: edukace@mdvv-lidice.cz  

Více informací o MDVV Lidice naleznete zde: www.mdvv-lidice.cz 
 
 
LIDICKÁ GALERIE, velký sál 

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 

Nansenova nadace – nečekaná záchrana ze severu 
1. 6. – 31. 8. 2016 
Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí výstavu o pozapomenuté nadaci, která pomohla najít (dočasný) 
azyl mnoha Židům z Rakouska a Československa.  
Výstava připravená v rámci Roku smíření chce připomenout, že vedle Sira Nicolase Wintona působili 
na našem území i další lidé, kteří uměli odhadnout, v jak velkém nebezpečí se ocitla jedna skupina 
obyvatel, a s vynaložením velkého úsilí i finančních prostředků je dokázali – alespoň na určitou dobu – 
ochránit. Vstup zdarma. 
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Výstavní síň POD TRIBUNOU  

Cesta k velkému vítězství na nacismem: od Stalingradu do Prahy 
1. 6. – 30. 12. 2016 
Výstava je připomenutím obětí za mír a svobodu během těžké cesty k vítězství. Je to náš dík všem, kteří 
položili svoje životy za naši šanci žít dnes. Výstavu zapůjčil MUDr. Jiří Maštálka, poslanec Evropského 
parlamentu za GUE/NGL. Vstup zdarma. 
 

 
AKCE 
 

300. svatba v Růžovém sadu 
8. 7. 2016 od 14:00 hodin. Jubilejní svatba v Růžovém sadu přátelství a míru je významnou událostí nejen 
pro svatebčany. První svatba v Lidicích pod širým nebem se v Růžovém sadu odehrála již v roce 2005. 

Dvoudenní letní výtvarné dílny pro děti 
Letní dílny jsou zaměřené na výtvarné tvoření, hry i výlety do okolí. Součástí programu bude sochařská 
dílna a podle počasí i výlet do minizoo! Čekají nás netradiční i tradiční výtvarné aktivity a spoustu her a 
zábavy. 
Letní dílny budou probíhat od 25. 7. do 26. 7. vždy od 8:00 do 16:00 hodin v Lidické galerii a jejím okolí. 
Cena za osobu: 600,- Kč (zahrnuje materiály, každodenní teplý oběd, svačiny, malé odměny, účastnické 
listy a program). 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 7. 2016 na brabnikova@lidice-memorial.cz, v případě dotazů 
kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou, tel. 778 735 785. 

Více informací naleznete na http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/rodiny-s-detmi/letni-vytvarne-dilny-
pro-deti/. 

 
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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