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TISKOVÁ ZPRÁVA 

41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013 
 

 

je pořádán Památníkem Lidice pod záštitou 

Ministryně kultury ČR 

Ministra zahraničních věcí ČR 

Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Předsedy České komise pro UNESCO 

Generální ředitelky Českých center 

 
 

Lidická galerie v Lidicích  
Vernisáž:  29. května 2013 od 10:15 hod.  
Konání výstavy: 30. května - 31. října 2013 
Otevřeno denně: 10 – 17 hodin 
Pořadatel výstavy: Památník Lidice                                                     
Kurátor výstavy: Ivona Kasalická 
Architektonické řešení výstavy:  Milena Burgrová  
Instalace výstavy v Lidické galerii: Milena 
Burgrová, Iva Petříčková, Eva Sýkorová  
Spolupráce: Dintex s.r.o., JiPrint s.r.o., Dana 
Heráňová (webmaster), Hana Staňková, Jekatěrina 
Hubníková, Marlen Torheiden, Oleg Javorovský, 
Lenka Kroupová 
Grafická úprava tiskovin: Milena Burgrová, 
Tereza Králová           

 
Lea Fedorov, 6 let, ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Slovenská republika 

 

 
VERNISÁŽ: 
 

Ve středu 29. května 2013 bude v Lidické galerii Památníku Lidice za účasti velvyslanců a politických i kulturních 

osobností České republiky otevřena již 41. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2013.  

Při slavnostním zahájení budou předány medaile Lidická růže nejlepším dětským výtvarníkům z České republiky a 

nejlepším výtvarníkům ze zahraničí – letos přijedou převzít Cenu poroty pedagogové a žáci Základné umělecké 

školy Holíč ze Slovenska a Cenu poroty pro českou školu žáci a pedagogové Základní umělecké školy Háj ve 

Slezsku. Je nám ctí, že na pódium vystoupí i účastník z největší dálky – oceněná dívenka z České školy Melbourne 

z Austrálie. 

Při vernisáži vystoupí Dětský folklórní soubor Kordulka ze Starého Poddvorova, nositel ocenění Zlatý oříšek, který 

představí jedno z nehmotných dědictví ČR UNESCO – tanec verbuňk. Doprovodný program nabídne dětem i hostům 

vernisáže přednášku a představení dalšího nehmotného dědictví UNESCO – sokolnictví, výtvarné dílny a workshop 

s venezuelským výtvarníkem, zábavné hry a v neposlední řadě i divadelní představení v zahradě Lidické galerie.  



 

 

O VÝSTAVĚ: 

Výstava i soutěž, jak již naznačuje její název, je každoročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. 

Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a v současné době je nejstarší a také 

jedna z největších mezinárodních výstav v Evropě i ve světě. Soutěž je určená pro děti od 4 do 16 let ze všech typů 

škol a organizací, které pracují s dětmi; hlavními výtvarnými technikami jsou malba, kresba, grafika, fotografie, 

keramika a kombinovaná technika.   

41. ROČNÍK VÝSTAVY MDVV LIDICE: 

Téma letošního ročníku soutěže „TRADICE A DĚDICTVÍ 

LIDU MÉ ZEMĚ“ připomnělo 10. výročí celosvětově platné 

smlouvy sloužící k ochraně lidového umění, řemesel, obřadů i 

tradičních lidových znalostí – Úmluvy o zachování 

nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.  

Děti pod vedením pedagogů, ztvárňovaly mnohé ze 

zapsaných dědictví své země - tradiční řemesla, obřady, zvyky 

i lidovou tvořivost svých zemí, z nichž mnohé jsou i v zemích 

svého původu záležitostí krajovou a ojedinělou, hodnou 

uchování pro další generace. Mezi nejčastější náměty prací 

českých dětí patřilo masopustní veselí, moravské tance,                           Atroshchenko Snizhana, 9 let, Lvov, Ukrajina 

lidové kroje a tradiční řemesla. Na obrázcích ožívaly jednotlivé postavy i celé průvody, masky, báje a legendy 

národní či krajové, stejně jako osobnosti historické, či postavy pohádkové. Porotě se představila spousta 

svatebčanů, muzikantů, krojovaných družin a řemeslníků.  

Do letošního ročníku jsme obdrželi 24 593 prací z 68 zemí, z nich mnohé se zúčastnily výstavy poprvé (Austrálie, 

Nový Zéland, Švédsko), z některých zemí se letos zapojilo více škol a dětí (např. Arménie, Černá Hora, Chorvatsko, 

Litva, Makedonie, Pákistán, Slovinsko a Srbsko). Počet prací zaslaných z jednotlivých zemí byl však velmi rozdílný - 

vedle velkých kolekcí prací tradičně z Hong Kongu, Lotyška, Ruska, Turecka a Ukrajiny, byly některé země 

zastoupeny několika příspěvky často z 1 školy, což znemožňovalo porotě jakkoli hodnotit výtvarnou úroveň země a 

ohodnotit práce.  

OCENĚNÍ: 

Z došlého počtu 24 593 exponátů z 68 zemí ocenila porota 1 343 exponátů a udělila 204 medailí. 

Z posuzovaných prací ze zahraničí v počtu 18 494 bylo uděleno 537 ocenění, z toho 93 medailí (63 individuálních 

medailí a 30 medailí školám za jejich kolekce). Nejvíce jich získaly děti z Bulharska, Lotyšska, Ruska, Turecka a 

Ukrajiny.     

České děti letos výstavu obeslaly 4 040 pracemi, kterým bylo uděleno 543 ocenění, z toho 80 medailí (56 

individuálních medailí a 24 medailí školám za kolekce). Nejúspěšnějšími se staly děti ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Háj ve 

Slezsku, ZUŠ F.X. Richtera Holešov, ZUŠ Plzeň, ZUŠ Prostějov a ZUŠ Strakonice.  

Slovenské školy letos zaslaly 2 059 prací a bylo jim uděleno 231 ocenění z toho 31 medailí (24 samostatných 

medailí a 7 medaile pro školy). Ze slovenských škol byly nejúspěšnější ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica, Súkromá 



 

 

ZUŠ Bratislava, ZUŠ Holíč, ZUŠ Martin, ZUŠ Skalica, ZUŠ Spišská Belá, Súkromá ZUŠ a ZUŠ K. Pádivého Trenčín 

a ZUŠ Gaštanová Žilina.  

Cenu poroty, která se uděluje školám za trvalou, cílevědomou a výbornou práci, získala v letošním roce za Českou 

Republiku ZUŠ Háj ve Slezsku, která představila bohatou a zajímavou kolekci – soubor kreseb a grafiky. Cenu 

poroty pro zahraniční školy pak získala ZUŠ Holíč, která se prezentovala rovněž kvalitní řadou vícebarevných 

grafických prací. Dlužno dodat, že obě zmíněné školy obesílají pravidelně výstavu výbornými pracemi řadu let.  

Vyvrcholením 41. ročníku se stane výstava všech oceněných prací, jejíž slavnostní zahájení se uskuteční 29. 

května 2013 v Lidické galerii v Lidicích za účasti mnoha velvyslanců a politických i kulturních osobností České 

republiky. Na vernisáž jsou letos pozváni zástupci škol oceněných Cenou poroty -  medailisté a pedagogové ZUŠ 

Háj ve Slezsku a slovenské ZUŠ Holíč. 

V Lidicích bude výstava otevřena od 30. května do 31. října 2013, po jejím skončení bude výstava instalována v 

ZUŠ Most a na dalších místech České republiky i zahraničí.  

 

Mgr. Ivona Kasalická 

 

vedoucí Lidické galerie, kurátorka MDVV Lidice 

312 253 702; 736 642 318 
kasalicka@lidice-memorial.cz; www.mdvv-lidice.cz  

  

 
Kamburugamuwe Upunya, 7 let,  Srí Lanka                    Lutsuk Egor,7 let, Ryazan, Rusko                                        Jůzová Anna, 11 let, ZUŠ Plzeň 

 

 

 

Důležité informace pro účastníky:  

Umístění: vernisáž se uskuteční v budově Lidické galerie v Lidicích, 25 km vzdálených od Prahy (směr Kladno) 

Parkování: na parkovišti u budovy Lidické galerie                                                            

Veřejná doprava: autobusové spojení z konečné stanice metra A Dejvická (proti hotelu Diplomat), odjezdy 

autobusů 29. 5. 2013:  

9:25 – Lidice 10:02 (bus č. 22), 10:05 – Lidice 10:26 (bus č. 56), 10:30 – Lidice 10:51 (bus č. 56) 

mailto:kasalicka@lidice-memorial.cz
http://www.mdvv-lidice.cz/


 

 

Památník Lidice pod záštitami: 

 

 

Děkujeme sponzorům a partnerům:  

 

 

 

 

Zvláštní poděkování patří Výboru Festivalu Československé komunity města Phillips, Wisconsin, USA, který poskytl velký finanční 

příspěvek na odměny pro oceněné děti.  Pro zajímavost dodáváme, že právě ve městě Phillips ve Wisconsinu se nachází jeden ze 2 památníků 

v USA Lidické tragédie (druhý se nalézá v Illinois, blízko města Crest Hill), který byl postaven v létě 1943 z darů Výboru Festivalu 

Československé komunity města Phillips.   

 


