
 

Pozvání d ětí k účasti v 41. ro čníku 
Mezinárodní d ětské výtvarné 
výstavy Lidice 2013 
 
Vážení pedagogové, milé děti,  

přijměte naše pozvání k účasti ve 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013, 

která byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, 

zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. 

Tato výstava získala během své historie mezinárodní věhlas a stala se jednou z největších a 

nejstarších výstav dětského umění v Evropě i ve světě.  

V posledních letech přichází do výstavy každoročně přes 25 000 prací z více než 60 zemí 

celého světa.     

Doufáme, že Vás letošní téma bude inspirovat.  

Těšíme se na Vaše práce.  

Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice 

 

POŘADATELÉ:  

Památník Lidice za podpory  

Ministerstva kultury České republiky  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

Ministerstva zahraničních věcí České republiky  

České komise pro UNESCO 

Českých center      

                                     Dalia Getova, Bulharsko 

TÉMA:  

Na rok 2013 připadá 10. výročí celosvětově platné smlouvy sloužící k ochraně lidového umění, 

řemesel, obřadů i tradičních lidových znalostí – Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního 

dědictví. V rámci výročí vzniku této mimořádné smlouvy navrhlo UNESCO zasvětit 41. ročník 

výstavy tématu:   

 

TRADICE A DĚDICTVÍ LIDU MOJÍ ZEMĚ 
• tradiční oděv v mé zemi 

• jaké krásné věci vytvářejí řemeslníci v mé zemi 

• vesničané tančí 



• venkovská svatba 

• o čem jsou lidové pověsti v mé zemi 

• lidové zvyky, obřady a tradice v průběhu roku 

  

TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK: 

• kresba, malba 

• grafika 

• fotografie 

• keramika 

• kombinovaná technika (kov, keramika, dřevo, sklo,  
textil, papír)                    kolektivní práce dětí, Slovensko 

 
Do výstavy nejsou přijímány filmy, videa, fotodokumentace výtvarných akcí, ani projekty a 
výtvarné řady prací vyžadující společnou instalaci.  
         

 
PODMÍNKY ÚČASTI: 
 

• Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 4 – 16 let.  

• Maximální formát plošné práce - 70 x 50 cm.  

• Maximální formát prostorové práce – 120 x 120 cm, váha max. 10 kg .  

• Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora jedné výtvarné techniky (malba, fotografie, 
keramika, kombinovaná technika), jeden autor však může zaslat práce různých technik. 

• Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.  

• Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, či zašpinění jiných děl při společné 
manipulaci, zafixujte  (pastel aj.). 

• Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou 
hodnoceny.  

• Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené téma ročníku. Práce větších 
rozměrů, práce paspartované a nedostatečně označené budou vyřazeny.  

• Žádáme pedagogy o pe člivý p ředvýb ěr zaslaných prací s ohledem na vytvo ření co 
nejkvalitn ějšího souboru školy. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, 
charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. 
 

IDENTIFIKACE VÝTVARNÝCH DĚL: 

1.  Každá práce musí mít přímo na zadní stran ě uvedeny tyto informace:  

(keramické aj. objekty označujte přímo na objekt): 

• Jméno a p říjmení dít ěte (uvádějte v pořadí 1. jméno, 2. příjmení) 

• Věk a pohlaví dít ěte 

• Název a přesnou adresu školy či organizace , za kterou dítě soutěží. 



• Adresu uvád ějte v po řadí: název školy, ulice, číslo, PSČ, město, země. Na tuto adresu 
vám budou zaslány informace o ocenění. Neuvádějte soukromé adresy dětí. 

• E-mailové spojení na organizaci pro korespondenci v souvislosti s výstavou. 

• Uvádějte e-mail školy či organizace, případně e-mail, na který vás můžeme kontaktovat 
(pedagog výtvarník). 

2. Popisky musí být napsány ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY  a LATINKOU 

3. Jmenný seznam účastníků, jejich věk a údaje o škole zašlete prosím do 15. 3. 2013 na 
kasalicka@lidice-memorial.cz ve formě přílohy e-mailu ve formátu DOC. V předmětu mailu i 
názvu dokumentu uveďte město a název školy.    

 

HARMONOGRAM VÝSTAVY: 

15. 3. 2013    uzávěrka 41. ročníku  

4. – 6. 4. 2013  zasedání odborné poroty  

10. 5. 2013    zveřejnění výsledků výstavy na  

                                   www.mdvv-lidice.cz 

29. 5. 2013              VERNISÁŽ - slavnostní zahájení    
                                  výstavy s předáním cen  
                                  medailistům z ČR a                                                 

           vybranému zahraničnímu účastníku 
       Solgyul Kweon, Korejská republika 

30. 5. - 31. 10. 2013   výstava všech oceněných prací v Lidické galerii  

červen 2013    zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším ročníku  

oceněným školám a dětem v České a Slovenské republice, poděkování 
neoceněným školám v ČR a SR 

září – prosinec 2013   zaslání ocenění, katalogů a pozvání k účasti zahraničním účastníkům 
formou karga MZV ČR českým ambasádám v zahraničí, které zajišťují 
předání oceněn (osobní předání, či zaslání poštou).  

Po skončení výstavy  jsou z expozice vytvořeny menší soubory, které putují do dalších míst 
v České republice i zahraničí. 

 

PRÁCE ZASÍLEJTE NA ADRESU:   
 
41. Mezinárodní d ětská výtvarná výstava Lidice 2013 
Památník Lidice, Lidická galerie 
Tokajická 152 
273 54 Lidice 

 

UZÁVĚRKA 41. ROČNÍKU:  15. březen 2013 

Práce jsou přijímány od 1. 1. - 15. 3. 2013, poštovní razítko na zásilce nesmí být pozdějšího 

data než 15. 3. 2013. 

 



OCENĚNÍ: 
• Cena poroty pro zahraniční školu 

• Cena poroty pro školu z České republiky 

• Medaile Lidická růže - individuální 

• Medaile pro školu za kolekci prací 

• Čestná uznání 

 
 

Avci Simal, Turecko 

 
 
K označení plošných prací můžete využít tabulku (ke stažení i na web. stránkách – 
www.mdvv.lidice.cz): 
 

 
 

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE  
 

JMÉNO  
 
 

 
 

VĚK 

PŘÍJMENÍ 
  

MUŽ      ŽENA 
 

NÁZEV ŠKOLY* 
 
 
 
 

 

ADRESA ŠKOLY* 
 
 
 
 

 

MĚSTO 
 
 
 
 

 
ZEMĚ  
 

 

E-MAIL ŠKOLY 
TELEFON 
 

 
WEB 
ŠKOLY 
 

 

PEDAGOG 
 

 
EMAIL 
 

 

   
* pokud se účastníte jako jednotlivec – zdůrazněte v řádku škola JEDNOTLIVEC a  uveďte  
  celou osobní adresu 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontaktní údaje 
 
Organizátor výstavy:  
Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice 
Email: Info@mdvv-lidice.cz, web: www.mdvv-lidice.cz, tel. 312 253 702 
Kurátorka výstavy: Ivona Kasalická, kasalicka@lidice-memorial.cz, 736 642 318 


