
            
  

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
22. 4. 2013 

 

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Správou 

Národního parku Podyjí a Památníkem Lidice pořádají v Zámeckém areálu Ctěnice Muzea 

hlavního města Prahy  

od 23. 4. do 25. 8. 2013 výstavu  

 

 

 

Barvy a tvary Matky Země –  

bohatství přírody očima dětí celého světa 
 

 
Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř 

 

 

 

Muzeum hlavního města Prahy, Ministerstvo životního prostředí, Správa Národního 

parku Podyjí a Památník Lidice pořádají v Zámeckém areálu Ctěnice MMP výstavu 

Barvy a tvary Matky Země – bohatství přírody očima dětí celého světa. Výstava se bude 

konat od 23. 4. do 8. 9. 2013 a zahrnuje výběr nejlépe oceněných prací 38. ročníku 

Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010. Výstava a soutěž je každoročně 

pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. Tématem 38. ročníku výtvarné 

výstavy byla biodiverzita – rozmanitost živé přírody. Na výstavě se proto objeví dětské 

práce s motivy brouků, motýlů, sladkovodních a mořských ryb, ptáků, divokých 

i domácích zvířat. Rostlinná říše bude zastoupena stromy, travami a květinami.  

Prezentována bude repríza stejnojmenné výstavy, kterou loni uvedla Správa Národního 

parku Podyjí. Jedná se o kolekci obrazů a plastik vybraných z prací dětí z mnoha zemí 

celého světa. Výstava je pořádána u příležitosti Dne Země. 



Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice se koná každoročně k uctění památky 

zavražděných lidických dětí. Výstava, původně jen s národním významem, se stala v roce 

1973 mezinárodní a v současné době se jedná o nejstarší a největší mezinárodní výstavu na 

světě. Výtvarná soutěž je určena pro děti od 4 do 16 let, pro všechny typy škol a organizací 

pracujících s dětmi. Mezi hlavní techniky lze zařadit malbu, kresbu, grafiku, fotografii, 

keramiku a kombinaci zmíněných použitých technik. Téma výstavy doporučuje každý rok 

organizace UNESCO. Většinou se vybírají témata, která mají ukázat, co je dětem nejbližší, co 

je obklopuje, trápí nebo těší. Odborná porota vybírá ročně z přibližně 20 000 prací dětí ze 

všech kontinentů nejlepší díla. Ta jsou poté vystavena v Lidické galerii v Lidicích. Výstava se 

po ukončení stěhuje do řady dalších míst – jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.  

Téma biodiverzity – rozmanitost živé přírody – Mezinárodní dětské výtvarné výstavy bylo 

zvoleno u příležitosti vyhlášení roku 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity. V současné 

době, kdy zanikají specifika jednotlivých kultur a tradic, kdy má lidská činnost vliv na 

přírodu, je téma rozmanitosti stále aktuální. Mnohotvárnost přírody pohledem dětských očí je 

připomínkou toho, o co všechno bychom mohli přijít, když se o přírodu nebude pečovat a 

neponecháme jí dostatečný životní prostor. 

 

 

 

Kontakt pro více informací: 

Kontakt – Muzeum hlavního města Prahy 

Mgr. Olga Šámalová  
vedoucí oddělení prezentace 

samalova@muzeumprahy.cz 

T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820 
 

Šárka Behenská, DiS. 
oddělení prezentace 

behenska@muzeumprahy.cz 

T+ 420 221 012 940, M+ 420 725 847 873 
 

Kontakt – Památník Lidice 

Mgr. Ivona Kasalická 

kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 
kasalicka@lidice-memorial.cz 

M+ 420 736 642 318 
 

Kontakt – Správa Národního parku Poddyjí 

Ing. Tomáš Rothröckl 
ředitel Správy Národního parku Podyjí 

rothrockl@nppodyji.cz 

T+420 602 745 465 
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