
 

                                                                                                      

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

ze dne 30. září 2020 

„48. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2020“ 

 

Jako každý rok, zve i letos Památník Lidice návštěvníky na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidice. Valné 

shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin, a to také ovlivnilo volbu tématu 

letošního již 48. ročníku. Rostliny, ať už malé či velké, patří do krajiny, a stejně tak krajina patří od pradávna 

k člověku. Proto bylo pro 48. ročník MDVV Lidice 2020 vybráno téma KRAJINA.  

Do letošního ročníku mezinárodní soutěže zaslaly děti ze 78 zemí světa celkem 22 216 prací. Odborná porota po 

pečlivém výběru udělila 1403 ocenění, včetně 214 medailí, pro 1359 exponátů ze 76 zemí světa, které jsou 

vystaveny v Lidické galerii. Výstava je k vidění v Lidické galerii od 1. června a na své si přijdou nejen děti. Při 

průchodu expozicí si můžete prohlédnout díla v několika tematických celcích: skleník plný realistických 

i fantaskních rostlin, zvířata, městskou krajinu, horizonty, část věnovanou fotografiím, videím a animovaným 

filmům i koutek nazvaný „kabinet“ plný obrázků, reliéfů a sošek plodů, hmyzu a přírodnin, které lze v přírodě najít. 

V expozici čekají na dětské návštěvníky obálky s úkoly, ze kterých se o krajině a rostlinách mohou dozvědět něco 

nového. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 48. ročníku výstavy na téma KRAJINA a předání nejvyšších ocenění výstavy, 

medailí „Lidická růže“ a Ceny poroty, se konalo ve čtvrtek 24. září na zahradě Lidické galerie. Vzhledem 

k epidemiologické situaci se tento rok zúčastnily pouze děti z ČR oceněné individuální medailí „Lidická růže“ 



 

 

s potřebným doprovodem a čestní hosté. Z videa účastníky ceremoniálu pozdravil ministr kultury Lubomír 

Zaorálek, který oceněným dětem poděkoval za dobrou práci a vyzval je k pokračování v dlouholeté tradici 

Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Za lidické děti se ceremoniálu zúčastnil pan Pavel Horešovský. 

Medaile, diplomy a dárky dětem předali: Eduard Stehlík – ředitel Památníku Lidice, Veronika Kellerová – 

starostka obce Lidice, Vlastislav Ouroda – náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových 

organizací, Ministerstvo kultury ČR, Dita Limová – vedoucí oddělení vztahů s UNESCO, Ministerstvo kultury ČR, 

Hana Pištorová – specialistka pro oblast společenských věd, Česká centra, Pavla Havrlíková – tajemnice náměstka 

ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Martin Vágner – ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, 

Kateřina Černý Pixová, proděkanka Fakulty životního prostředí ČZU, Markéta Andreides, Ústav technologie vody 

a prostředí, VŠCHT, Petra Kalendová a Hana Doušová z Univerzity Pardubice a předseda poroty výstavy Josef 

Zedník.  

Cenu poroty pro Českou republiku letos získala Základní umělecká škole v Krnově, za kterou se ceremoniálu 

zúčastnily oceněné děti s paní učitelkou Ivanou Steiningerovou. Cena poroty pro zahraniční školu byla udělena 

Základní umělecké škole Imra Weinera Kráľa z Považské Bystrice. Obě školy obdrží skleněnou paletu vyrobenou 

uměleckým sklářem Jiřím Pačinkem.  

Výstava v Lidické galerii trvá od 1. 6. 2020 do 31. 1. 2021 a je otevřena každý den od 9 do 17 hodin.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 
Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR 
adresa:  Památník Lidice 

Tokajická 152 
273 54 LIDICE 

telefon:   312 253 680 
fax:   312 253 063 
e-mail:   lidice@lidice-memorial.cz 

 

Kontakt: Tamara Hegerová, vedoucí muzea a oddělení prezentace, T: 739 960 566; E: hegerova@lidice-memorial.cz 

 

Děkujeme partnerům a sponzorům 48. ročníku: 
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