TISKOVÁ ZPRÁVA - 13.5.2016
Vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století"
Jedenáctý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium
totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito výsledky:
I. kategorie
1. místo:
Husáková Žofie, Gymnázium Frýdlant
2. místo:
Sládková Barbora, Základní škola, Velvarská, Kladno
3. místo: Hráčková Natálie, Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště
II. kategorie
1. místo: Husák Matouš, Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II
2. místo:
Mundoková Nikola, Gymnázium Václava Hlavatého, Louny
3. místo:
Plaňanská Eliška, Střední odborná škola, Drtinova, Praha 5
Cena poroty:
I. kategorie
Šilhavá Veronika, Základní škola Kuželov, okres Hodonín
Čálek Vojtěch, Základní škola a Mateřská škola Čkyně
II. kategorie
Bartoň Martin, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí
Barnová Tereza, Gymnázium T. G. Masaryka, Ústí nad Orlicí

Zvláštní ocenění poroty za autentičnost projevu:
Prokopcová Eliška, Základní škola, Hálkova, Humpolec (I. kategorie)
Zajímavé literární práce soutěžících budou nejpozději do 15.6.2016 zveřejněny na webových stránkách
soutěže www.lidice21.cz.

O soutěži
Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem
soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty
v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2.
světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2148 soutěžících z České republiky, Slovenska a Ruska.
V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 1352 žáků, ve II. kategorii (15 – 19 let) 796 studentů.
Dívek se zapojilo 1266 a chlapců 882. Počet registrovaných škol byl letos 105.

Ukázka oceněné literární práce

„Je po útoku. Sedím tady a ještě se klepu strachy. Manfred Wettengerg se jmenoval a právě teď jej opustilo
válečné štěstí. Kluk co ještě včera poslouchal fírerovo žvásty, tu leží a já mám v ruce jeho plechovou
známku.
To moje kule mu vzala život. Hluboko pod klíční kostí se mu zaryla do srdce. Byl na místě mrtvý. Měl smůlu,
ale minulý týden udělal z války mou osobní věc.“
(Čálek Vojtěch, Čkyně, I. kategorie)

Předání cen vítězům
Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům proběhne ve středu
15. června 2016 v zahradě Lidické galerie. Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny.
Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila zvláštní cenou, bude předána skleněná plastika, diplom a
další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou
růži. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s
uvedením kategorie, pořadím, na němž se umístili, a věcné ceny. Na oceněné také čeká výlet.
Na účastníky slavnostního vyhlášení čeká bohatý kulturní program. Shlédnou vystoupení Postoloprtských
mažoretek, uslyší slavnostní fanfáry Žateckých trubačů. Vybrané literární práce budou přečteny předními
českými umělci. V závěru programu návštěvníci shlédnou muzikálové vystoupení Bohuše Matuše a jeho
hosta sopranistky Anda-Louise Bogza.
Oceněným soutěžícím a finalistům budou v případě jejich neúčasti na slavnostním vyhlášení ceny zaslány
poštou.

Program slavnostního vyhlášení výsledků 15. června 2016
Oficiální program:
10:00-10:45

Registrace finalistů na zahradě Lidické galerie

10:50-11:00

Vystoupení Postoloprtských mažoretek

11:00

Slavnostní fanfáry (Žatečtí trubači)

11:00-11:03

Přivítání hostů, sponzorů, vítězů, finalistů a škol

11:03-11:10

Projevy hostů

11:10-11:15

Slovo o soutěži

11:20-11:35

Předání ocenění finalistům

11:35-11:40

Čtení oceněných literárních prací

11:40-11:45

Předání cen poroty

11:45-11:50

Čtení oceněných literárních prácí
Slavnostní fanfáry

11:55-12:05

Předání cen vítězům obou věkových kategorií

12:05-12:10

Vystoupení Postoloprtských mažoretek

12:10-12:15

Závěrečné slovo a pozvání k dalšímu programu

12:15

Slavnostní fanfáry

12:20-12:50

Muzikálová vystoupení Bohuše Matuše a sopranistky Anda -Louise Bogza

13:00-15:00

Prohlídka Památníku Lidice a občerstvení
(moderuje Jiří Vaníček)

Vybrané literární práce budou předčítat přední čeští umělci Dana Černá, Máša Málková, Josef
Somr, Marcel Vašinka.

Kontakty
viz. stránka kontaktů

TISKOVÁ ZPRÁVA - 8.1.2016
6. ledna 2016 byl zahájen 11. ročník mezinárodní vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století" vyhlašované
Památníkem Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů
a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Soutěž je určena mládeži z celého světa ve věku 10 - 19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky
občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší
generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním
režimům 20. století.
Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a je rozdělena do dvou věkových kategorií: 10 -14 let a 15 – 19
let. Žáci mohou soutěžit v jednom ze tří soutěžních jazyků: v češtině, angličtině nebo ruštině.
Pro účast v prvním kole soutěže je nutné se nejprve zaregistrovat na stránkách soutěže www.lidice21.cz,
kde každý přihlášený soutěžící najde vědomostní test a téma literární práce. Téma je možné zpracovat v
libovolném literárním žánru a to nejpozději do ukončení prvního kola soutěže 28. února 2016. Do tohoto
termínu musí soutěžící také vyplnit vědomostní test. Na základě vyhodnocení vědomostních testů a dodržení
formálních pravidel stanovených pro literární práci (téma, rozsah) postupuje do druhého (finálového) kola
21 nejúspěšnějších soutěžících z každé věkové kategorie. Finalisté v druhém soutěžním kole vyplňují od 15.
do 20. dubna 2016 druhý vědomostní test, porota soutěže pak vyhodnocuje obsahovou a literární úroveň
literárních prací účastníků finále.
Součástí vědomostní soutěže je tradičně soutěž „O nejaktivnější školu", do níž je zařazena každá škola,
která se do 11. ročníku zaregistruje. Nejúspěšnější škola (rozhoduje počet zaregistrovaných žáků školy v
poměru k počtu žáků na škole a jejich celkové umístění v soutěži) získá odměnu v podobě hrazené dopravy
na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Dalších devět nejaktivnějších škol obdrží publikace věnované
Památníkem Lidice a partnery soutěže, dále pak prvních pět škol získá také volné vstupenky do Památníku
Lidice na prohlídku muzea, pietního území a vzdělávací program.
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 15. června 2016 přímo v Památníku Lidice, v zahradě
Lidické galerie. Oceněné práce přečtou pozvaní hosté – přední dramatičtí umělci. Všichni finalisté obdrží
účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocení zvláštní cenou poroty, bude

předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají
jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži a vyhrají také zájezd s noclehem po památkách České a Německé
republiky. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s
uvedením kategorie a pořadím, na němž se umístili a věcné ceny.
Harmonogram 11. ročníku - viz harmonogram
Kontakty - viz stránka kontaktů

