
V Ý S T A V Y
LIDICKÁ GALERIE

50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice 2022
2. června 2022 – 1. 2. 2023  
Od 2. června 2022 do 1. února 2023 můžete v Lidické galerii zhlédnout 
jubilejní 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 na 
téma Muzeum. V expozici budou vystavena oceněná díla dětí ze 71 zemí 
světa v celkovém počtu 1485. Součástí výstavy bude již tradičně inter-
aktivní výtvarný koutek pro děti.

VÝSTAVNÍ SÍŇ POD TRIBUNOU

Lidice (v) minulosti
Poznejte Lidice před rokem 1942 a seznamte se blíže s lidickou tragédií. 
V rámci výstavy je možné navštívit i promítací místnost, kde jsou k 
vidění dobové projekce, kolorované historické fotografie a nově vzniklý 
3D model obce Lidice.

VÝSTAVNÍ SÍŇ IN MEMORIAM 
Příběh české vsi
Nová výstava dr. Eduarda Stehlíka pojednává o lidické tragédii a historických 
souvislostech s ní spojených.

P A M Á T N Í K  L I D I C E
www.lidice-memorial.cz



PAMÁTNÍK LEŽÁKY, MINIGALERIE
Výstava “Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické 
malířky Zdenky Landové”
30. dubna - 13. listopadu 2022
Památník Lidice připravil soubornou výstavu díla akademické malířky Zdenky Landové, 
která ve svých kresbách ztvárňuje události, které vedly k vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. 
Soubor svou narativní povahou zaujme všechny věkové kategorie diváků od pamětníků, 
historiků až po nejmladší generaci, které může svou strukturou připomenout komiksový 
příběh.

Výstava představuje originály několika desítek obrazů akademické malířky Zdenky 
Landové z její unikátní kolekce věnované parašutistům a druhému odboji 
na Pardubicku.

A K C E
Rodinná soutěž v Památníku Ležáky
červenec a srpen 2022, Památník Ležáky
Památník Ležáky nabízí na prázdniny rodinnou soutěž pro návštěvníky památníku. V recepci muzea památníku Ležáky si soutěžící vyzvednou Pra-
covní list s otázkami. Jejich úkolem je za pomoci výkladu průvodkyně a absolvování naučné stezky nalézt správné odpovědi na co největší počet 
otázek. Vyplněný Pracovní list odevzdají soutěžící opět v recepci muzea. Zde zůstává uložen až do hodnocení. Ke konci sezóny se každoročně 
hodnotí vítězové, kteří obdrží jako odměnu publikace s ležáckou tematikou.
Využijte tuto soutěž pro zpestření prohlídky Památníku Ležáky.

Komentovaná prohlídka Lidické sbírky výtvarného umění
13. června 2022 od 16:00 a 3. srpna 2022, Lidická galerie 
Komentovaná prohlídka sbírky s kurátorkou Petrou Samberg Vargovou. Sbírka byla k 55. výročí založení zcela obměněna a návštěvníci uvidí četná 
díla, která v minulých letech nebyla vystavena. Především soubor darů německých a zahraničních umělců, jejichž díla věnoval Lidicím legendární 
galerista René Block. 
Prohlídka bude zahrnovat přednášku o historii a vzniku sbírky a komentář k vybraným dílům.

Prohlídka se uskuteční při minimálním počtu 3 zájemcům po předchozí registraci na vargova@lidice-memorial.cz. 
Potvrzení o konání prohlídky bude zasláno zájemců na email.

FACEBOOK PAMÁTNÍKU LIDICE

Minuta z historie 
Každou středu je možné na facebooku Památníku Lidice sledovat minuty z historie. Jedná se o sérii minutových historických dokumentů zachycu-
jících významné události, osobnosti a aktéry heydrichiády. Sledující tak již mohou po tři týdny sledovat osudy paravýsadků Silver A a Anthropoid, na 
které navážou další příběhy hrdinů a obětí tohoto historicky významného období, od kterého si letos připomínáme 80. výročí. Ke každému tématu, 
které bude v rámci dokumentů zpracováno, vznikne interaktivní webová stránka dostupná z oficiálního webu Památníku Lidice. 
Sledujte nás na facebookových stránkách Památník Lidice a Prolidice a na webových stránkách Památníku Lidice www.lidice-memorial.cz.



V Z D Ě L Á V Á N Í

Ilustrovaný průvodce po pietním území Památníku Lidice a Památníku Ležáky

Nejen dětem můžete na pokladnách Památníku Lidice a Památníku Ležáky zakoupit ilustrovaného 
průvodce pietními územími.

Prostřednictvím ilustrovaného průvodce “Lidice, procházka starou vesnicí“ ožijí staré Lidice i s jejich původními 
obyvateli. Průvodkyně Anička zavede návštěvníky na náves, seznámí je s místními občany, kteří zde až do roku 
1942 žili, a na závěr si děti prohloubí získané znalosti v tematické křížovce. Za správně vyplněnou křížovku obdrží 
návštěvníci malý dárek. 

Průvodcem ilustrace “Ležáky, příběh odvážné osady“ je ptáček, který vypráví příběh odvážné osady a jejích 
obyvatel, kteří za druhé světové války statečně bojovali proti nacismu. Návštěvníci zjistí informace o odbojové 
skupině Čenda či o tom, jaké úkoly plnili členové výsadku Silver A a Anthropoid. Na závěr je pro návštěvníky 
připravena tematická křížovka. Za správně vyplněnou křížovku obdrží návštěvníci malý dárek. 

On-line kurzy pro individuální zájemce
On-line kurzy vycházejí ze vzdělávacích programů Památníku Lidice a zaměřují 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. 
Vybrat můžete z níže uvedených on-line kurzů:
On-line kurz Příběh osady Ležáky
On-line kurz Příběh obce Lidice
On-line kurz protektorát Čechy a Morava
On-line kurz Děti, škola a válka
Cena: 30,- Kč za osobu
Pro objednání programu kontaktujte edu@lidice-memorial.cz.

www.lidice-memorial.cz


