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Den architektury

1. října 2022 od 16:00, Lidická galerie
komentovaná prohlídka LIDICE – HISTORIÍ A ARCHITEKTUROU
Expozicí výtvarného umění, přilehlou zahradou, lidickým domem č. 116 a dalšími 
objekty Památníku Lidice s kurátorkou Lidické sbírky Petrou Samberg Vargovou. 
Přeneseme se do minulého století, kdy v nových Lidicích začala díky iniciativě 
sira Barnetta Strosse vznikat unikátní sbírka výtvarného umění. Průvodkyně 
prozradí podrobnosti o vzniku, původu a poslání sbírky i samotné budovy 
galerie. Návštěvníci budou mít možnost přímo z galerie vyjít do přilehlé zahrady 
k původnímu zrestaurovanému rodinného domu č. 116 s autentickou atmosfé-
rou domova novolidické domácnosti let 50. a 60. uplynulého století. Poté bude 
možné se přesunout k pietnímu území Památníku Lidice, kde se seznámíme s 
architekturou dalších objektů – glorietu, muzea, kolonády a dalšími. Zhlédnout 
budeme také moci věčný plamen.
 
Prohlídka se uskuteční při minimálním počtu 3 zájemcům po předchozí regis-
traci na varadova@lidice-memorial.cz. 
Potvrzení o konání prohlídky bude zasláno zájemcům na email.
Akce je ZDARMA.

Komentovaná prohlídka Lidické sbírky výtvarného umění

5. října 2022 od 16:00, 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 leg-
endární galerista René Block. 
Prohlídka bude zahrnovat přednášku o historii a vzniku sbírky 
a komentář k vybraným dílům.Prohlídka se uskuteční při min-
imálním počtu 3 zájemcům po předchozí registraci na vargo-
va@lidice-memorial.cz. 
Potvrzení o konání prohlídky bude zasláno zájemců na email.

Lidické zimní večery

12. října 2022 od 18:00 hodin, Lidická galerie
Křeslo pro Tomáše Töpfera
Večerem provázejí Robert Tamchyna a Eduard Stehlík, 
klavírní doprovod Marcel Javorček.
Předprodej vstupenek v recepci Lidické galerie,  tel.: 312 253 702.

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

LIDICE – HISTORIÍ A ARCHITEKTUROU

SO 1. 10. | 16:00 - 19:00 | LIDICKÁ GALERIE, TOKAJICKÁ 152

komentovaná prohlídka

EXPOZICÍ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, PŘILEHLOU ZAHRADOU, LIDICKÝM
DOMEM Č. 116 A DALŠÍMI OBJEKTY PAMÁTNÍKU LIDICE S KURÁTORKOU
LIDICKÉ SBÍRKY PETROU SAMBERG VARGOVOU. 

POTÉ BUDE MOŽNÉ SE PŘESUNOUT K PIETNÍMU ÚZEMÍ PAMÁTNÍKU
LIDICE, KDE SE SEZNÁMÍME S ARCHITEKTUROU DALŠÍCH OBJEKTŮ –
GLORIETU, MUZEA, KOLONÁDY A DALŠÍMI. ZHLÉDNOUT BUDEME TAKÉ
MOCI VĚČNÝ PLAMEN.

VSTUP ZDARMA

Na prohlídku je nutné se předem registrovat na emailu: varadova@lidice-memorial.cz
Prohlídka se uskuteční při minimálním počtu 3 přihlášených zájemců.

12. 10. 2022

Křeslo pro

TOMÁŠE TÖPFERA
OD 18 :00  V  L ID ICKÉ GALERI I

Památník Lidice Vás srdečně zve na pořad

Vstupné 120 Kč

Více informací na www.lidice-memorial.cz nebo na tel: 312 253 702.

Předprodej vstupenek v recepci Lidické Galerie
(Tokajická 152, 273 54, Lidice)



V Z D Ě L Á V Á N Í
Seminář pro pedagogy “LIDICE 80“

11. října 2022, prezenčně i on-line
Seminář je určen zejména pro pedagogy, kteří budou s žáky připravovat projekty pro 
Studentskou konferenci Lidice 80. Více o konferenci zde: https://www.lidice-memorial.
cz/projekty-a-souteze/studentska-konference-lidice-80/. 

V semináři se budeme věnovat badatelské a projektové výuce.  Seminář pro peda-
gogy proběhne v prezenční podobě dne 11. října 2022 od 10:00 do 13:00 v Lidické 
galerii a v on-line podobě dne 11. října 2022 od 16:00 do 18:00.

Cena: prezenční forma 120,- Kč / on-line forma 70,- Kč
V případě zájmu kontaktujte: varadova@lidice-memorial.cz

Inovativní metody ve výuce dějepisu a společenských věd
Akreditovaný seminář pro pedagogy

10. října 2022, Lidická galerie 
Během jednodenního semináře se pedagogové dozvědí, jak své žáky naučit kriticky 
nahlížet na občanská a historická témata a nahlédnou s námi do metodiky inovativního 
vyučování. Řekneme si, jak do hodin zařadit projektovou výuku, aktivizační i komplexní 
metody a online hry. Vše si názorně předvedeme v praktické dílně. Seminářem provede 
Mgr. Martina Kantová.

Cena: 500,- Kč
V případě zájmu kontaktujte: varadova@lidice-memorial.cz

Vzdělávání v Památníku Ležáky 

Pro návštěvníky Památníku Ležáky je připravena nová výstava  Památníku Lidice „Hrdinové 
- příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové“. Vstupné do 
výstavních prostor Minigalerie je zdarma.
Památník Ležáky nabízí na výchovně-vzdělávací projekty určené dětem, žákům a studentům. 
Jednotlivé programy jsou voleny dle věku a stupně vzdělání účastníků. Vhodně zvolený plán 
muzea nabízí získání zkušeností a vědomostí o důsledcích 2. světové války, které se dotýkají i tak 
malého území, jako byla osada Ležáky. Ležácký program podporuje studenty nejen v seznámení 
se s historií Ležáků, ale rozvíjí také smyslové vnímaní, paměť, podporuje vlastní aktivitu a osobní 
smýšlení, čímž je posilována akceptace tématu.
Vzdělávací programy naleznete zde: http://www.lezaky-memorial.cz/vzdelavani/pro-
gramy-pro-skoly/

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.

2. 12. 2022
STUDENTSKÁ
KONFERENCE
"LIDICE 80"

Památník Lidice pořádá

Studentská konference k 80. výročí lidické tragédie je
určena pro žáky základních  a středních škol ve věku
10-19 let. Žáci zpracují jedno za zadaných témat.
Vybrané výstupy budou žáci prezentovat před
odborníky 2. 12. 2022 v Památníku Lidice.

Registrace nejpozději do 4. 11. 2022 
na e-mail: varadova@lidice-memorial.cz

Více informací na www.lidice-memorial.cz



V Ý S T A V Y
MUZEUM PAMÁTNÍKU LIDICE
Od 1. 9. 2022 je po rekonstrukci otevřeno muzeum Památníku Lidice 
s multimediální expozicí „…a nevinní byli vinni“. Přijďte se podívat na 
nové architektonické řešení recepce muzea a zažít vylepšený digitální 
obraz a zvuk původní expozice. Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

LIDICKÁ GALERIE
50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022
2. června 2022 – 1. 2. 2023   

Od 2. 6. 2022 – 1. 2. 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 tra-
gédií. 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
Lidická tragédie
Nová výstava dr. Eduarda Stehlíka pojednává o lidické tragédii a his-
torických souvislostech s ní spojených.

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

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 význam-
ného 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.

www.lidice-memorial.cz


