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TISKOVÁ ZPRÁVA 

44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016 

 

je pořádán Památníkem Lidice pod záštitou 

Ministra kultury ČR 

Ministra zahraničních věcí ČR 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Předsedy České komise pro UNESCO 

Generálního ředitele Českých center 

 

Lidická galerie v Lidicích 

Vernisáž:  31. května 2016 od 11:00 hod. 

Konání výstavy: 31 května - 30. listopadu 2016                                                                        

 

Otevřeno denně: 10–18 hodin, v listopadu do 16 hod.                                                                                                  

Pořadatel výstavy: Památník Lidice                                                              

Kurátor výstavy: Ivona Kasalická 

Architektonické řešení výstavy:  Dintex s.r.o., Milena Burgrová 

Instalace výstavy v Lidické galerii: Milena Burgrová, 

Iva Petříčková, Eva Sýkorová 

Grafická úprava tiskovin: Milena Burgrová, Tereza Králová           

Fotografie: Martin Homola ABCPhoto 

Spolupráce: Dintex s.r.o., Dana Heráňová (webmaster), Hana Staňková, 

 Irina Kokarevskaya, Ellen Eldridge a Marie Sophie Höfel (překlady), Tiskárna Grafico. 
 

 

Kolektivní práce dětí „Pastelkový svět“, 7-15 let, ZUŠ Mšeno 

VERNISÁŽ: 
 

V úterý 31. května 2016 bude v Lidické galerii Památníku Lidice v 11 hodin za účasti velvyslanců a politických i 

kulturních osobností České republiky otevřena již 44. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 

2016 s tématem ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ! 

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

nejlepším výtvarníkům ze zahraničí – letos přijedou převzít Cenu poroty pro zahraničí 2 medailisté a pedagožka 

z Young Envoys International z Hyderabadu z Indie a Cenu poroty pro Českou republiku 4 medailisté a ředitel 

soukromé Základní školy Sedmikráska z Rožnova pod Radhoštěm. Svou účast přislíbila ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, náměstkyně 

pro řízení sekce Úřad ministerstva MZV ČR Ivana Červenková, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví MK 

ČR Jiří Ouroda, náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů MK ČR Petra Smolíková, vedoucí 

tajemník sekretariátu České komise pro UNESCO Karel Komárek, ředitelka úseku programu a komunikace 

Českých center Monika Koblerová, velvyslanci Číny, Lotyšska, Makedonie, Maroka, Mexika, Moldavska a 

Venezuely a zástupci velvyslanectví Brazílie, Indie, Polska, Rumunska, Srbska. 

Při vernisáži vystoupí dětský sbor Mezinárodní čínské školy Praha, fanfáry zahraje Karel Vencour. Doprovodný 

program nabídne dětem i hostům v zahradě Lidické galerie od 8:30 do 11:00 žonglérská vystoupení a dílny Vojty 



 

 

Vrtka, zábavné hry SVČ Labyrint Kladno, výtvarnou dílnu kyanotypie, ukázku pravé mongolské jurty, ukázku práce 

dobrovolných hasičů z Hřebče a projížďky kočárem s koňmi. 

 

O VÝSTAVĚ: 

Výstava i soutěž je každoročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. 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. 

 

44. ROČNÍK VÝSTAVY MDVV LIDICE: 

Letošní ročník byl na počest 70. výročí vzniku organizace UNESCO a její 

nejvýznamnější priority – rozvoje vzdělanosti člověka – zasvěcen tématu 

ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ. 

Hlavním námětem soutěžních prací bylo školní prostředí - školní budovy, 

cesty a cestičky do školy, pedagogický sbor i zaměstnanci školy, odborné 

učebny i kabinety zajímavých exemplářů. Děti s radostí ukázaly své třídy, 

zavedly do vyučovacích hodin, představily své učitelky, spolužáky a 

kamarády, přiblížily akční dění o přestávkách, zajímavé školní exkurze a 

výlety a nejednou vybalily aktovky i se svačinami. Zvláštní pozornost mnoho dětí věnovalo osobnosti J. A. 

Komenského, jehož tvář nechyběla skoro v žádné kolekci z českých škol, ale překvapivě ani v mnoha zahraničních. 

Āboliņa Gundega, 8 let, Art school Jūrmala, Jūrmala, Lotyšsko 

OCENĚNÍ                                                                                                               

Do letošního ročníku bylo zasláno 18 075 prací z 77 zemí a 1 483 organizací a škol, ze  kterých porota ocenila 

1 390 prací ze 68 zemí) a 212 nejlepším udělila medaili (147 individuálních, 3 za kolektivní práci dětí a 62 školám 

za kolekce prací) 

Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 11 292 ze 1 035 organizací bylo uděleno 539 ocenění, z toho 70 

medailí, nejvíce ocenění získaly děti z Běloruska, Bulharska, Číny, Chorvatska, Indie, Íránu, Lotyšska, Polska, 

Ruska, Slovinska a Ukrajiny. 

České děti z 335 organizací letos výstavu obeslaly 5 050 pracemi a bylo jim uděleno 674 ocenění, z toho 110 

medailí (69 individuálních, 1 za kolektivní práci dětí a 40 školám za kolekce prací). Slovenské školy letos zaslaly 

1 733 prací z 113 organizací a bylo jim uděleno 177 ocenění z toho 32 medailí. 

Cenu poroty pro českou školu získala za vynikající a dlouhodobou práci s dětmi ve všech oborech výtvarné 

činnosti Soukromá ZŠ Sedmikráska z Rožnova pod Radhoštěm, která představila bohatou kolekci prostorových 

i plošných prací plně srovnatelnou s kolekcemi základních uměleckých škol. Cenu poroty pro zahraniční školu 

udělila porota škole Young Envoys International z Hyderabadu z Indie za tematicky zpracovaný a výtvarně 

bohatý soubor barevné grafiky, s přihlédnutím k dlouholetým a výrazným úspěchům a dlouhodobému zapojení do 

soutěže. 

 

Výstava bude v Lidicích otevřena od 31. května do 30. listopadu 2016, po jejím skončení bude instalována na 

dalších místech České republiky i v zahraničí. 

 



 

 

Slovo kurátorky: 

„Soutěž MDVV Lidice by se bez nadsázky mohla nazvat českým klenotem - ve světě není mnoho podobných 

projektů, které by propojovaly nepřetržitě 44 let děti z celého světa v tak pozitivní činnosti, jakou je výtvarné tvoření. 

Záběr soutěže je neuvěřitelný - letošní ročník inspiroval přes 18 000 dětí ze 77 zemí všech kontinentů! Představte 

si, že díky soutěži vědí děti o Lidicích a České republice i na tak vzdáleném místě, jako je například Palau, Brunej 

nebo Chile. Ale raději si to nepředstavujte a přijďte se podívat do Lidické galerie, jak děti vnímají svět kolem sebe, 

jak vypadají jejich školy a co je v nich baví. Vůbec to není nuda.“ 

 

Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice 

 

Kontakt: Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, Lidice, tel. +420 736 642 318, e-mail: kasalicka@lidice-

memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz 

  

Doprava : 

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

Parkování: na parkovišti u budovy Lidické galerie                                                            

Veřejná doprava: autobusové spojení ze stanice metra A Nádraží Veleslavín, stanice č. 3. 

Odjezdy autobusů 31. 5. 2016: 

Bus č. 22 - Nádraží Veleslavín 7:55 – Lidice 8:29, 8:25 – 8:59, 9:25 – 9:59,  10:20 – 10:54 (bus č. 22 staví v Lidicích přímo před 

Lidickou galerií). 

Bus č. 56 - Nádraží Veleslavín 8:00 – Lidice 8:16, 8:30 – 8:46, 9:45 – 10:01, 10:45 – 11:01 (bus č. 56 staví na křižovatce u Lidic 

vzdálené cca 15 minut od galerie). 

 

Basri Mifohal Afkar, 15 let, Malaysia Art School of Johor,       Novruzova Nazrin (6 let), Artlife Azerbaijan group             Karpova Polina (9 let), SGOO Detskaia studiia  

Pasir Gudang, Malajsie          Masterkids, Baku, Ázerbájdžán                                          izobrazitelnykh iskusstv, Saratov, Rusko 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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