
Pozvání dětí a pedagogů k účasti 
ve 47. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2019.

Milé děti, vážení pedagogové,

přijměte pozvání k účasti ve 47. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2019. Výstavy, která spojuje mladé 
výtvarníky z celého světa jednotným odhodláním: skrze 
upřímnost, kreativitu a nadšení připomenout tragickou událost 
z roku 1942 a šířit tak naději a pozitivní vizi pro budoucnost. 
Připojte se k projektu, který ve světovém měřítku patří k unikátům 
a jemuž byla v roce 2018 udělena cena ministra zahraničních věcí 
České republiky Gratias agit.

Doufáme, že Vás letošní výtvarné téma bude inspirovat a těšíme se 
na Vaše práce.

Jiří Mottl, kurátor MDVV Lidice

Registrace

Uzávěrka přihlášek do soutěže 47. ročníku je 
15. února 2019
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. 

Pro označení soutěžních prací použijte štítek (ke stažení na webu). 
Štítek vyplňte čitelně, tiskacími písmeny a latinkou (nejlépe na PC). 

Práce s nečitelnými či neúplně vyplněnými štítky  
budou vyřazeny.

Daniel Hendrych, 9 let, ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice

Časový harmonogram 47. ročníku

15. 2. 2019 – uzávěrka přihlášek a současně poslední možné datum 
na poštovním razítku zásilky výtvarných prací odeslaných do Lidic. 
Zásilky musí být doručeny do 1. 3. 2019

březen 2019 – zasedání mezinárodní poroty

začátek května 2019 – zveřejnění výsledků soutěže na 
www.mdvv-lidice.cz

28. května 2019 – slavnostní vernisáž v Lidické galerii

červen–listopad 2019 výstava oceněných prací v Lidické galerii

červen 2019 zaslání ocenění, katalogu a pozvání k účasti v dalším 
ročníku oceněným školám a dětem z České a Slovenské republiky

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

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

www.mdvv-lidice.cz



Téma
V roce 2019 uplyne 150 let od chvíle, kdy světlo světa spatřila 
Mendělejevova periodická soustava prvků, jeden z pilířů 
moderní chemie. Ve spolupráci s UNESCO proto bylo pro 47. ročník 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice vybráno téma, které se 
našimi životy prolíná a provází nás doslova na každém kroku: 
od materiálu podrážek bot, přes asfalt silnic až po krásu ohňostrojů:

Podmínky účasti
(Pro platnou účast v soutěži je nutné splnit všechny podmínky na 
www.mdvv-lidice.cz).

Výstavy se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let; jednotlivci 
i děti ze škol a výtvarných kroužků. Handicapovaní účastníci se 
mohou účastnit bez věkového omezení.

Maximální formát plošné práce – 70 x 50 cm.

Maximální formát prostorové práce – 100 x 70 x 40 cm, 
váha max. 10 kg.

Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora ve stejné výtvarné 
technice; v různých technikách je možno přihlásit i více prací.

Počet prací zaslaných z institucí je omezen následovně:
 na 25 % z počtu žáků výtvarného oboru. Tedy, pokud obor 
celkem navštěvuje např. 100 žáků, může škola přihlásit do soutěže 
25 prací.

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

Práce, u kterých může dojít ke stírání a sprášení barev, musejí být 
zafixovány.

Fotografie jsou přijímány pouze na kvalitním fotopapíru.

Filmy/animace – max. délka 3 minuty.

Důvody k vyřazení práce ze soutěže
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, podlepené barevnými aj. papíry  
či práce nedostatečně označené budou vyřazeny. Maximální váha 
1 zásilky se soutěžními pracemi nesmí přesáhnout 10 kg. Každá 
jednotlivá práce musí být řádně označena (viz popis dále).

Podtémata:
• Význam ohně pro lidstvo

• Alchymie a alchymisté

• Atom, molekula, sloučenina

• Slavné objevy (zpracování kovů, benzín…)

• Chemie ve všedním životě (obaly, kosmetika, léky…)

• Barvy kolem nás

Typy výtvarných technik
(které lze zaslat do soutěže)

kresba, malba, grafika, kombinovaná technika, fotografie,  
film/animace a výtvarné objekty

Chemie

Robin Tengler, 6 let, ZUŠ Plzeň, Jagellonská Janthon Bhanee, 9 let, Thajsko Théo Escobodo, 7 let, Mexiko


