
Pozvání k účasti v 50. ročníku 
Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2022
Téma: MUZEUM

Památník Lidice – Lidická galerie
Tokajická 152, 273 54 Lidice, Česká republika
+420 736 642 318, +420 312 253 702, children@lidice-memorial.cz

Výstavu pořádá Památník Lidice pod záštitou
Ministra kultury
Ministra zahraničních věcí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České komise pro UNESCO
Generálního ředitele Českých center

www.mdvv-lidice.cz

✂



Milé děti, vážení pedagogové,

srdečně Vás zveme k účasti v jubilejním 50. ročníku 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022. Soutěž 
a následná výstava je jednou z největších na světě, každým 
rokem propojuje tisíce dětí z celého světa. Padesát 
let oslaví i Úmluva o ochraně světového kulturního 
a přírodního dědictví. Česká republika se také v roce 2022 
stane místem, kde se setkají muzejníci z celého světa na 
Generální konferenci ICOM.

Pro 50. ročník MDVV Lidice bylo zvoleno téma:

MUZEUM
Díky muzeím můžeme poznávat rozmanitost světa 
i společnou historii. Při tvorbě se můžete inspirovat:

Nejrůznějšími sbírkami, které se v muzeích shromažďují, 
uchovávají, odborně studují a vystavují. Najdeme v nich 
všechno možné, od minerálů přes dinosauří kostry až 
po technické vynálezy, v muzeích ale můžeme poznávat 
i nehmotné dědictví. Mezi muzea patří také galerie se 
slavnými uměleckými díly. Často jsou muzea krásnými 
stavbami, ale někdy nemusí být ani pod střechou – po 
celém světě najdeme muzea v přírodě, která lidem 
ukazují obyčeje předků a pomáhají jim uvědomit si krásu 
krajiny, ve které vyrostli. Mezi muzea patří i botanické 
a zoologické zahrady.

Muzeum je živoucím organismem se svou vlastní 
strukturou. Na jeho chodu se podílí mnoho 
lidí. Vědci, noční hlídači, archiváři, kustodi… 
a v neposlední řadě také návštěvníci.

A pokud ve vašem okolí žádné muzeum není, 
možná máte svoje vlastní sbírky pokladů.

Jaké by bylo vaše vysněné muzeum?

Co byste chtěli ukázat dalším generacím nebo 
lidem z opačného konce světa?

Co by se stalo, kdyby exponáty obživly?

Jak by vypadalo muzeum vašeho života nebo vaší 
rodiny?

Těšíme se na Vaši tvorbu.

Hodnocení soutěže a výstava
Soutěžní práce hodnotí odborná porota ve dvou kolech. Oceněné 
práce budou od června 2022 vystaveny na každoroční výstavě 
v Lidické galerii a oceněné plošné práce po skončení výstavy 
archivovány. V menších souborech poté putují po výstavních 
prostorech v České republice i v zahraničí.

Podmínky účasti
• Soutěže a výstavy se mohou účastnit děti ve věku 4–16 let, jednotlivci i děti 

ze škol a výtvarných kroužků. Lidé s handicapem se mohou účastnit bez 
věkového omezení.

• Maximální formát plošné práce: 70 × 50 cm.
• Maximální formát prostorové práce: 100 × 70 × 40 cm, váha max. 10 kg.
• Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora v jedné výtvarné technice (malba 

a kresba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace, prostorové 
objekty). Autor se může zúčastnit soutěže ve více technikách.

• Apelujeme na pečlivý výběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co 
nejkvalitnějšího soutěžního souboru školy.

• Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musí být zafixovány.
• Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.
• Filmy/animace – max. délka 3 minuty.
• Pro platnou účast v soutěži je nutné splnit všechny podmínky uvedené na 

www.mdvv-lidice.cz. Nedodržení podmínek nebo nečitelné vyplnění údajů 
může vést k vyřazení práce ze soutěže.

Registrace
Uzávěrka 50. ročníku soutěže je 11. února 2022
Přihláška do soutěže – pro registraci účasti vyplňte přihlášku, která je ke stažení 
na www.mdvv-lidice.cz/vyzva/. Vyplněnou přihlášku a jmenný seznam účastníků 
přiložte k zasílaným pracím.
Označení výtvarných prací – každou soutěžní práci označte na zadní straně 
štítkem (ke stažení na webu). Štítek vyplňte čitelně, tiskacími písmeny a latinkou 
(nejlépe na PC). K prostorovým pracím lze štítek přivázat.
Na štítku uveďte:
• Jméno, příjmení a věk účastníka.
• Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO 

organizace, název školy, ulice, číslo, PSČ, město). Na tuto adresu budou 
později zaslány informace o ocenění.

• E-mail školy či organizace a e-mail pedagoga či pedagogů výtvarníků, kteří 
práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.

• Pokud účastník soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk a domácí 
adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

Přihlášením účastníka uděluje účastník nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se 
zpracováním uvedených osobních údajů pro potřeby soutěže a výstavy. Více na 
www.mdvv-lidice.cz/gdpr.
Označené soutěžní práce spolu s přihláškou odevzdejte v Lidické galerii, na 
svozovém místě nebo je zašlete na adresu: 50. Mezinárodní dětská výtvarná 
výstava Lidice 2022, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice, Česká republika.
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