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ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA 

45. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017 

 

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 

 

Ve čtvrtek 1. června 2017 byla v Lidické galerii 

Památníku Lidice v 11 hodin za účasti velvyslanců a 

politických i kulturních osobností České republiky otevřena 45. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA 

LIDICE 2017 s tématem CESTOVÁNÍ, při které byly předány medaile „Lidická růže“ nejlepším dětským výtvarníkům 

z České republiky a oceněným českým i zahraničním medailistům škol oceněných Cenou poroty.  

Slavnostního otevření výstavy se zúčastnili senátor Jiří Dienstbier, náměstkyně pro řízení sekce Úřad ministerstva 

MZV ČR Ivana Červenková, vedoucí oddělení sekce UNESCO odboru mezinárodních vztahů Ministerstva kultury 

Mgr. Dita Limová, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Faltýn a ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. Z 

představitelů diplomatických sborů zúčastněných zemí byli přítomni velvyslanci Estonska, Lucemburska, Lotyšska, 

Makedonie, Maroka, Mexika, Moldávie, Turecka a Venezuely a zástupci ambasád či zahraničních institutů Arménie, 

Ázerbájdžánu, Běloruska, Bulharska, Filipín, Gruzie, Indie, Indonézie, Mongolska, Palestiny, Polska, Rumunska, 

Ruska a Thajska. 

Již od rána byl pro děti připraven doprovodný program – výtvarné dílny na téma kyanotypie pod vedením Dmitryho 

Rubinshteyna z Galerie Zahradník, žonglérská vystoupení a dílny Vojty Vrtka, ukázka pravé mongolské jurty Malého 

asijského muzea z Ledců, hry Střediska volného času Labyrint Kladno, interaktivní úkoly připravené ve spolupráci 

s Neviditelnou výstavou, dřevohrátky Jana Nováčka a jízdy kočárem s koňmi.  

Slavnostní předávání cen bylo zahájeno v V 11:00 fanfárami žesťového souboru ZUŠ Marie Podvalové z Prahy 9 a 2 

písněmi dětského sboru Mezinárodní školy Praha. Poté všechny přítomné přivítala ředitelka Památníku Lidice Mgr. 

Martina Lehmannová, která krátce informovala o účasti dětí i zemí a poděkovala všem tvůrcům výstavy, spolupra-

covníkům a sponzorům. Na pódiu se poté k paní ředitelce připojili senátor Jiří Dienstbier, náměstkyně pro řízení sek-

ce Úřad ministerstva MZV ČR Ivana Červenková a ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého 

a speciálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Faltýn, aby společně předali ceny 76 

medailistům z českých škol - medaile a diplomy Lidická růže a další věcné ceny – tašku přes ramena s logem výsta-

vy, knižní dary Nakladatelství Albatros a Labyrint s časopisem RAKETA, výtvarné potřeby od firmy Nielsen a Faber-

Castell a oceněný obrázek ve formě kartonové skládačky, který věnovala firma Atlas Advertising group. V druhé po-

lovině předávání cen se vyměnili předávající – na pódium přišla vedoucí oddělení sekce UNESCO odboru meziná-

rodních vztahů Ministerstva kultury Mgr. Dita Limová, Mgr. Monika Koblerová, pověřená řízením Českých center, 

místostarosta obce Lidice Tomáš Skála a předseda poroty výstavy Josef Zedník, aby nejdříve předali medaile  

  



 

 

zahraničním účastníkům – medailistce ze Slovenska a 3 medailistkám z Běloruska. Poté byla předána nejvyšší cena 

- Cena poroty pro ČR, kterou letos porota udělila za výjimečnou kolekci plošných prací i výtvarných objektů a za 

vynikající a dlouhodobou práci s dětmi ZUŠ Nové Město pod Smrkem. Medaile si přijeli převzít 3 medailisté z této 

školy a hlavní cenu – křišťálovou paletu, kterou darovala firma Rückl Crystal, převzala ředitelka školy Martina Funtá-

nová. Finanční odměnu za kvalitní práci s dětmi 10 000 kč předala ředitelce školy ředitelka Nadace Agrofert Zuzana 

Tornikidis. Cena poroty pro zahraničí byla letos udělena za vyrovnanou a jedinečnou kolekcí plošných prací v techni-

ce akvarelu a za dlouhodobé úspěchy v soutěži škole GBOU School No. 1955 z Moskvy, Rusko. Medaili si na pó-

diu od předávajících, ke kterým se připojila 1. tajemnice velvyslanectví Ruské federace p. Ekaterina Barancheva, 

převzali 2 medailisté, křišťálovou paletu převzala ředitelka školy Olga Tishina a pedagog Vsevolod Romankov. 

Po skončení předávání cen na pódiu a společné fotografii všech oceněných byli všichni přítomní pozváni na otevření 

a prohlídku výstavy instalované v 1. patře Lidické galerie. Před Lidickou galerií je opět přivítaly fanfáry žesťového 

souboru a po slavnostním přestřižení pásky (senátor Jiří Dienstbier, Dita Limová, přeživší lidické dítě Marie Šupíková 

a nejmladší medailistka ze Slovenska Xénia Volčková) si mohlo přes 500 návštěvníků prohlédnout přes 1 200 prací 

od dětí z různých koutů celého světa. Jsme rádi, že se i letos počasí povedlo a po mnoha ročnících plných deště 

proběhla celá slavnostní akce ve slunném a teplém počasí. 

 

Doprovodný program vernisáže – projížďky s kočárem                  a vystoupení žongléra a kejklíře Vojty Vrtka. 
 

 
 

            Zahájení - fanfáry žesťového souboru ZUŠ M. Podvalové Praha 9 a vystoupení dětského sboru Mezinárodní školy Praha          
  

  



 

 

 Přivítání ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou           Medaile a ceny jsou připraveny, můžeme začít! 

Předání medaile Kateřině Rykové, ZUŠ Most, Moskevská                a Vítovi Broučkovi ze ZUŠ Starý Plzenec         

 Cena poroty ČR - ZUŠ Nové Město pod Smrkem                             a Cena poroty zahraničí – School No. 1955 Moskva, Rusko 

Společné foto všech medailistů a                                                        slavnostní stříhání pásky 



 

 

  

 

 

 

Prohlídka expozice 

 

45. ROČNÍK VÝSTAVY MDVV LIDICE: 

Organizace Spojených národů vyhlásila rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a 

proto byl jubilejní 45. ročník soutěže zasvěcen tématu CESTOVÁNÍ. Do letošního ročníku bylo zasláno 25 690 prací 

z 83 zemí a 1 834 organizací a škol, ze kterých porota ocenila 1 289 prací ze 76 zemí a 248 nejlepším udělila 

medaili. Posuzovaným pracím ze zahraničí v počtu 17 188 z 81 zemí a 1 316 organizací bylo uděleno 531 ocenění, 

z toho 94 medailí, nejvíce ocenění získaly letos děti z Běloruska, Bulharska, Číny, Chorvatska, Indie, Íránu, Litvy, 

Lotyšska, Polska, Ruska, Slovinska, Srbska, Thajska a Ukrajiny. České děti z 386 organizací letos výstavu obeslaly 

5 932 pracemi a bylo jim uděleno 620 ocenění, z toho 127 medailí, slovenské školy letos zaslaly 2 570 prací z 132 

organizací a bylo jim uděleno 138 ocenění z toho 27 medailí. 

Výstava bude v Lidicích otevřena od 1. června do 30. listopadu 2017, po jejím skončení bude instalována na dalších 

místech České republiky i v zahraničí. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Konání výstavy: Lidická galerie v Lidicích, 1 června - 30. listopadu 2017                                                                        

Otevřeno denně: 10–17 hodin, v listopadu do 16 hod.                                                                                                  

Kurátor výstavy: Ivona Kasalická 

Architektonické řešení výstavy: Dagmar Šubrtová 

Instalace výstavy v Lidické galerii: Milena Burgrová, Iva Petříčková, Eva Sýkorová 

Grafická úprava tiskovin: Dagmar Šubrtová, Libor Kačaba, Altair Grafické studio s.r.o.           

Fotografie: Martin Homola / ABCPhoto 

Spolupráce: Dintex s.r.o., Dana Heráňová, Hana Staňková, Ellen Eldridge, Philip Slüter, Jana Vrzalová 

 

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

memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz 
  

Umístění: Lidická galerie v Lidicích, 25 km vzdálených od Prahy (směr Kladno) 

Veřejná doprava: autobusové spojení ze stanice metra A Nádraží Veleslavín, stanice č. 3, bus č. 22  (staví v Lidicích přímo před 

Lidickou galerií), bus č. 56  (staví na křižovatce u Lidic vzdálené cca 15 minut od galerie). 
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