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

LIDICKÁ GALERIE, kabinet 

Kolekce kreseb Adolfa Zábranského 

1. 12. 2015 – 29. 3. 2016 
Výběr z ilustrací pro děti známého českého malíře, grafika a ilustrátora. Díla jsou součástí Lidické sbírky. 
 
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 

Výstava Operace Valkýra 
6. 1. – 31. 5. 2016 
Výstava na 20 panelech dokumentuje život iniciátora pokusu o atentát na Hitlera, hraběte Clause von 
Stauffenberga, vysvětluje, co jej vedlo k jeho odbojové činnosti a objasňuje jeho motivy k pokusu 
o odvážný atentát na Vůdce.  
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.  
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. 
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Výstavní síň POD TRIBUNOU 

Výstava Karel IV. v Braniborsku 
6. 1. – 31. 5. 2016 
Rok 2016 se ponese ve znamení 700. výročí narození Karla IV. – Otce vlasti. Jistě celá řada muzeí 
a kulturních institucí přinese různé pohledy na život a zásluhy tohoto nejvýznamnějšího českého 
panovníka v evropském kontextu. Výstava nás vede nazpět do 14. století, kdy Tangermünde v létech 
1373 – 1378 vzestoupilo na jednoz mocenských center Svaté říše římské, vedle Prahy a Norimberku. 
Císař Karel IV. vytvořil z Tangermünde své oblíbené sídlo a vládl odtud Braniborské marce, kterou získal 
pro svého nezletilého syna Václava, a také Svaté říši římské.  
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 prosinec: 

 

7. 1. 2016 od 18°° hod. 

Křeslo pro Aleše Hámu  

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila 

 

12. 1. 2016 od 18°° hod. 

Křeslo pro prof. Václava Pačese 

večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček 

 

21. 1. 2016 od 18°° hod. 

Křeslo pro Michala Viewegha      ZMĚNA PROGRAMU! 

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila 

 

27. 1. 2016 od 18°° hod. 
Souznění – pásmo poezie a hudby 
účinkují: Zbyňka Šolcová – harfa a Jarmila Švehlová – recitace 

 
 
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 
 
 
 
 

 
 

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


 
Další akce vzdělávacího oddělení 
Křest knihy Divnej svět umění 
22. 1. 2016 od 10 do 12 hodin, Lidická galerie 

Památník Lidice vydává svou první knížku pro děti od 10 let. Jedná se o dětskou naučnou publikaci 
o umění, kde se skrze příběh chlapce Tobiáše a pana Divného, kteří prochází galerií, čtenář dozvídá o 
základních termínech výtvarného umění.  
Kniha má poutavý příběh psaný jazykem dnešních puberťáků“ a je doplněna tvůrčími aktivitami. Publikace 
je jasným důkazem, že i když je umění třeba divný, může nás něčím zaujmout a hlavně bavit. 

 Vstup zdarma 

 Seznámení s publikací 

 Vystoupení a autorské čtení dětského divadelního 

 souboru PidiLidi 

 Malé občerstvení 

 Publikace zdarma 

 Výtvarné aktivity a další doprovodný program 
 
Rezervace do 20. ledna 2016 na e-mailu rezkova@lidice-memorial.cz nebo na telefonních číslech 
739 690 566, 312 253 702. 
 

Seminář Čtvero ročních období 
23. – 24. 1. 2016, Lidická galerie 
První a druhý seminář z cyklu čtyř výtvarných seminářů určených pedagogům MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM 
zaměřených na propojování výtvarného oboru s dramatickou výchovou a výstavami v Lidické galerii. 
Rezervace zde: http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy/ 
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