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V Ý S TAV Y
LIDICKÁ GALERIE, přízemí
Stálá expozice „ REMEMBER LIDICE“ – Lidická sbírka umění 20. a 21. století

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Lidické sbírky Petrou Samberg Vargovou

5. leden 2022 v 15.30 hodin
V rámci tradičních středečních komentovaných prohlídek s kurátorem
Vás zveme na prohlídku sbírky výtvarného umění v Lidické galerii se
zaměřením na nejstarší obraz v naší sbírce autora Pravoslava Kotíka:
Matka z roku 1926, který je v této sezoně součástí krátkodobé
expozice s tématem Žena.

Pravoslav Kotík: Matka, 1926, olej na plátně
LIDICKÁ GALERIE, 1. patro

49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2021: Robot a umělá inteligence

1. července 2021 - 31. ledna 2022
Mezinárodní dětská výtvarná výstava je v letošním roce tematicky zaměřená na Roboty a umělou inteligenci. Děti na celém světě si tak
připomněly příběh slova „robot“, které před sto lety poprvé použil spisovatel Karel Čapek v divadelní hře R.U.R. na radu svého bratra,
malíře Josefa Čapka. Téma bylo vybráno i u příležitosti vzniku Doporučení k etickým zásadám umělé inteligence, které bude jedním z témat
Generální konference UNESCO v roce 2021. Téma bylo rozšířeno i o podtémata: Co robot (ne)umí, Uvnitř stroje, R.U.R.: Roboti v literatuře
a filmu, Rok 2121, Vývoj a druhy umělé inteligence, Technologie a etika, Data a Nanoroboti. Na letošní ročník soutěže dorazilo 11 213 výtvarných děl ze 72 zemí světa. Ocenit ty nejlepší bylo jako každým rokem pro porotu výstavy velmi náročné. Odborná komise nakonec po
pečlivém výběru udělila celkem 952 ocenění, včetně 156 medailí.
RODINNÝ DŮM Č. P. 116

Stavíme nové Lidice

Celoročně
Stálá expozice v rodinném domě č. p. 116 využívá autentického prostoru jednoho z původních domů, který vznikl v rámci výstavby
nových Lidic po roce 1945. Je pomyslně rozdělena do dvou zón. První zónou je původní bytový prostor, kde se návštěvník ocitá v
interiéru přelomu 50. a 60. let 20. století. Interiéry jsou vybaveny původním, restaurovaným nábytkem, který většinou darovali
lidičtí obyvatelé. Navštívit tak lze obývací pokoj s jídelním koutem, kuchyni se spižírnou, koupelnu s toaletou a ložnici rodičů. Druhou
zónou expozice jsou záměrně vizuálně nenápadné panely. Ty lze vysunout z prostoru za krycí deskou. Na panelech je zpracovaná
tematika výstavby nových Lidic, zdejšího pietního území, Růžového sadu apod. Texty se věnují rovněž architektonické soutěži na
výstavbu obce, což byla první veřejná architektonická soutěž v poválečném Československu, a je zde tematizována společenská
úloha výstavby nových Lidic v rámci budování nové poválečné společnosti.
Výstavní síň IN MEMORIAM

Lidičtí muži v boji za svobodu

1. prosince – 31. prosince 2021
Výstava Lidičtí muži v boji za svobodu se zaměřuje na dosud opomíjená témata z dějin obce Lidice a přibližuje osudy lidických mužů,
vojáků.
Výstava připomíná účast lidických mužů v ruských a italských legiích a tím i jejich přispění ke vzniku samostatného Československa.
Další část výstavy připomíná nadšený a aktivní přístup lidických mužů při mobilizaci v roce 1938. Poslední část se věnuje osudům
lidických mužů a rodáků, kteří aktivně bojovali proti nacismu v řadách britské RAF, či u Tobruku.
Vstup zdarma.

SÁL JANA KAŠPARA, KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové

29. prosince 2021 - 29. ledna 2022
Originály tří desítek obrazů akademické malířky Zdenky Landové z její unikátní kolekce věnované parašutisům a druhému odboji na
Pardubicku budou poprvé představeny veřejnosti v rámci koncipované výstavy.
Obrazy jsou součástí rozsáhlého cyklu 150 děl, která vznikla v polovině 60. let minulého století. Zdenka Landová se osudy
československých parašutistů za nacistické okupace nezačala zabývat náhodou. Na jaře roku 1942 totiž její rodina ve svém domě
ukrývala nadporučíka Adolfa Opálku, velitele paraskupiny OUT DISTANCE a bratranec Zdenky Landové Veleslav Wahl, který velel
odbojové organizaci Zpravodajská brigáda, úzce spolupracoval s paraskupinou PLATINUM-PEWTER.
Vystaveny budou právě ty obrazy, které mají vztah k působení paraskupiny SILVER A na Pardubicku a tragédii osady Ležáky, jež byla
24. června 1942 vyhlazena nacisty.
Výstava otevřena denně od 8 do 18 hodin. Vstup zdarma.
Sál Jana Kašpara, Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí, Pardubice

AKCE
LARISCHOVA VILA V PARDUBICÍCH, SEZEMICKÝ DŮM

Silver A v paměti tří generací

12. ledna 2022
Operace Silver A a protinacistický odboj na Pardubicku jsou jedním z nejvýznamnějších
symbolů vzdoru a odhodlání československých občanů nepodvolit se nacistické okupaci
a zvůli. Nejedná se pouze o úspěšnou zpravodajskou akci čs. armády, nejedná se pouze
o nesporný důkaz toho, že domácí odboj v Československu fungoval a efektivně podporoval akce exilové vlády. Jde především o myšlenku svobody a o příběhy jednotlivých
účastníků. Lidí, kteří ve svobodu věřili a pro ni podstupovali nepředstavitelná rizika a
přinášeli oběti nejvyšší. Tito lidé, jejich osudy a hrdinské činy nesmí být zapomenuty.
Hlavní program dne bude probíhat v sále Sezemický dům, kde se vedle hudebního vystoupení Ústřední hudby Armády ČR a historické přednášky Vlastislava Janíka na téma:
Neobyčejní lidé. Podporovatelé paravýsadků z Velké Británie představí nová výstava
„Děti, škola a válka“. Ukázku z knihy Mauthausen - konečná stanice přečte herec a
představitel Alfréda Bartoše s televizní minisérie Operace Silver A, pan Jiří Dvořák.
•
•

14:00 hodin se uskuteční pietní akt v areálu Larischovy vily 549,
530 03 Pardubice IV-Studánka
15:30 hodin – setkání pamětníků pardubického odboje a jejich potomků a všech,
kteří byli na této významné odbojové akci účastni, Sezemice

Památník Lidice a ČsOL
za podpory Pardubického kraje a Města Sezemice
Vás srdečně zvou
na třinácté slavnostní setkání věnované výsadku Silver A,
pardubickému odboji a tragédii v Ležákách pod názvem

SILVER A
SILVER A v paměti tří generací

konané pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka
a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Setkání se uskuteční ve středu 12. ledna 2022 od 15:30 hodin v sále Sezemický dům,
Husova 790, 533 04 Sezemice.
Program:
- historická přednáška: Neobyčejní lidé. Podporovatelé paravýsadků z Velké Británie.
přednášející: Vlastislav Janík
- vernisáž výstavy: Děti, škola a válka
- ukázku z knihy Operace Silver A: čte Jiří Dvořák
- hudební vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky
- občerstvení
Tomuto setkání bude předcházet od 14:00 hodin pietní akt
v areálu Larischovy vily, kam jste taktéž srdečně zváni.
Památník Lidice upřednostňuje kladení květinových darů formou kytic.
Po skončení pietního aktu bude autobus přistaven
U Zámečku Larischova vila 549, 530 03 Pardubice IV-Studánka.
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Bude zajištěn odvoz účastníků v 10:30 hodin z Kladna přes Lidice, Prahu do Pardubic a zpět.
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Účastníci mohou využít autobus, který bude vypraven po trase
Skuteč náměstí 12:00 hodin, Chrudim Penny (autob. zastávka) 12:45 hodin, Chrudim Borzna 12:50 hodin,
Chrudim Městský park (autob. zastávka) 12:55 hodin, Pardubice Zámeček Larischova vila 549 13:30 hodin.

	
  

V případě přijetí našeho pozvání prosím potvrďte svoji účast do 10. 12. 2021
na tel. čísle: 469 344 179, 739 335 734, nebo na e-mail: chvojkova@lidice-memorial.cz,
lezaky@lezaky-memorial.cz, případně písemně na adresu Památník Ležáky, Dachov 75, 539 55 Miřetice.
Pozvánka platí pro 2 osoby

Program setkání

SILVER A v paměti tří generací
12. ledna 2022

SILVER A
14:00–14:45 Položení věnců v areálu Larischova vila

Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice
Hlavní projev
14:50–15:15 Přesun autobusy do sálu Sezemický dům
15:20–15:30 Uctění památky Alfréda Bartoše u pomníku v Sezemicích
15:30–15:40 Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice
15:40–15:50 Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR
15:50–16:00 Úvodní slovo
16:00–16:10 Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR
16:10–16:50 Příspěvek Vlastislava Janíka
16:50–17:00 Ukázku z knihy Operace Silver A
čte Jiří Dvořák
stará verze

17:00–17:20 Podávání večeře
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17:00–17:45 Vernisáž výstavy: Děti, škola a válka
Volná diskuze
17:45

Lidické zimní večery

Křeslo pro Eduarda Stehlíka, ředitele Památníku Lidice

19. ledna 2022 od 18.00 hodin, Lidická galerie
Večerem provází Robert Tamchyna, hudební doprovod Marcel Javorček
Vstupenky na koncert můžete zakoupit v recepci Lidické galerie.
Cena vstupenky činí 120,- Kč.

Program naleznete
zde: https://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/aktuality/sestnacty-rocnik-lidickychzimnich-veceru/

Předpokládané ukončení akce

	
  

V Z D Ě L ÁVAC Í P RO G R A M Y
Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století

Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století
V lednu 2022 bude zahájen již 17. ročník mezinárodní vědomostní soutěže “Lidice pro 21. století” vyhlašovaný Památníkem Lidice,
příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze. Mezinárodní vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ je určena pro děti a mládež ve věku od 10 do 19 let. Jejím cílem je
přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší
generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, totalitním režimům 20. století i proměně poválečného
odkazu Lidic až do počátku 21. století. Soutěž je vyhlašována s podporou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Ministerstva obrany ČR. Od 12. 1. 2022 se budou moci do soutěže registrovat školy a 24. 1. 2022 bude spuštěna registrace soutěžících.
Webová stránka soutěže, kde jsou dostupné veškeré informace k soutěži a kde soutěž probíhá: www.lidice21.cz.

On-line vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost

Nabízíme možnost distančních vzdělávacích kurzů s doprovodnými aktivitami. Absolvovat můžete webináře a on-line kurzy vycházející ze vzdělávacích programů Památníku Lidice a zaměřující se i na širší kontext lidické tragédie. Online kurzy jsou koncipovány jako
e-learning s individuálním přístupem umožňující účastníkovi projít si zvolený tematický kurz s doprovodnými kvízy v určeném čase,
absolvovat ho přerušovaně a vracet se k němu. Webináře představují on-line podobu prezenčních vzdělávacích programů, jsou
určeny více účastníkům a jsou založeny na interakci účastníků a lektorek. Webináře probíhají v aplikaci MS Teams.Webináře jsou
určeny žákům základních a středních škol, on-line kurzy také individuálním zájemcům z řad široké veřejnosti.
Více informací o jednotlivých vzdělávacích programech naleznete
zde: https://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/webinare-a-on-line-kurzy/.
Pro objednání on-line vzdělávacích programů kontaktujte edu@lidice-memorial.cz.

www.lidice-memorial.cz

