TISKOVÁ ZPRÁVA - 6. 5. 2019
Vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže "Lidice pro 21. století"
Čtrnáctý ročník Mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století vyhlašované Památníkem Lidice,
Ústavem pro studium totalitních režimů Praha a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy byl uzavřen s těmito
výsledky:

I.

kategorie
1. místo: Vodstrčilová Kateřina, Gymnázium Ústí nad Orlicí
2. místo: Viktorie Holubářová, Gymnázium Ústí nad Orlicí
3. místo: Julie Nováková, Sportovní gymnázium Kladno

II.

kategorie
1. místo: Dávid Cúth, Gymnázium Varšavská cesta
2. místo: Denis Hofer, Gymnázium Varšavská cesta
3. místo: Julie Švihlíková, Gymnázium Josefa Jungmanna

Cena poroty:
I.

kategorie
Bohatý Matouš, Základní škola Skuteč
Guriča Václav, Základní škola Humpolec
Kowalczyk Mateusz, Szkola Podstawowa nr 279 im.

II.

kategorie
Benešová Anna, Gymnázium Teplice
Bulánková Barbora, Gymnázium Dr. Edvarda Holuba
Guričová Magdalena, Základní škola Humpolec

Zajímavé literární práce soutěžících budou nejpozději do 12. 6. 2019 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 2282 soutěžících z České republiky, Slovenska a Polska.
Z Polska se zúčastnilo 18 škol. Ze Slovenska se zúčastnilo 7 škol. Celkový počet zaregistrovaných škol byl
letos 145.

Ukázka oceněné literární práce
Děti po hodině zabraly a jsem tu zas jen já, kafe a jedno jediné slovo – Vlastizrádce. Tak tak je
to, tak se teď říká těm, kteří donedávna byli hrdiny, těm, kteří riskovali životy za svou vlast, těm,
kterých se teď obává samotný režim. Opřu se do židle, to zavrzání, zvuk připomínající, že já tu
zůstala. „Nebude to lehké holčičko.“ To říkával můj děda a měl sakra pravdu, jelikož tohle byl
jenom začátek, teď to bude jen a jen horší. Zapálím si cigaretu, hrozný to zlozvyk, skoro jsem mu
unikla, ale je zpátky. Olíznu si rty, slaná příchuť slz se smíchá s tabá kem. Nakonec mě mé vlastní
myšlenky zlomily a dohnaly k slzám. Možná mi neuvěříte, ale jsem v koncích, finito конец, ende,
co teď? Ticho.
Anna Benešová, II. kategorie

Předání cen vítězům
Slavnostní vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže a předání cen vítězům, finalistům a nejaktivnějším školám
proběhne ve středu 5. června 2019 v kostele sv. Václava v Opavě. 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
vázu. 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. Nejaktivnější školy, které se umístily na prvních pěti
místech, obdrží vstupenky zdarma až pro 50 žáků do Památníku Lidice nebo NKP ležáky se vzdělávacím
programem a publikace Památníku Lidice. První nejaktivnější škola navíc obdrží autobusovou dopravu zdarma
na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Nejaktivnější školy, které se umístily na 6. až 10. místě obdrží publikace
Památníku Lidice. Na oceněné také čeká exkurze v Opavě a Ostravě ve dnech od odpoledne 5. 6. až do
dopoledne 7. 6. 2019.
Na účastníky slavnostního vyhlášení čeká bohatý kulturní program. Shlédnou hudební vystoupení skupiny
Zrní. Vybrané literární práce budou přečteny předními českými umělci.
Oceněným soutěžícím, finalistům a aktivním školám budou v případě jejich neúčasti na slavnostním vyhlášení
ceny zaslány poštou.

Program slavnostního vyhlášení výsledků 5. června 2019, který se uskuteční v kostele sv. Václava,
Opavská kulturní organizace – Dům umění, Pekařská 12, 746 01 Opava
Oficiální program:
10:00 – 10:45

Registrace finalistů

Oficiální program

10.50

Slavnostní fanfáry

10:51 – 10:53 Přivítání hostů, sponzorů, vítězů, finalistů a škol
10:53 – 11:00 Projevy hostů
11:00 – 11:15 Představení projektu – Skryté příběhy

11:15 – 11:20

Slovo o soutěži

11:20 – 11:35

Předání ocenění finalistům soutěže

11:35 – 11:40

Čtení oceněných literárních prací

11:40 – 11:45

Předání cen poroty

11:45 – 11:50

Čtení oceněných literárních prací

Slavnostní fanfáry
11:55 – 12:05

Předání cen vítězům obou věkových kategorií a nejaktivnějším školám

12.05 – 12.35

Hudební vystoupení skupiny Zrní

12:35 – 12:40

Závěrečné slovo a pozvání k prohlídce Historické budovy Slezského zemského
muzea a Národního památníku II. světové války v Hrabyni.

12:40

Slavnostní fanfáry

Doprovodný program

13:15 – 17:00

Prohlídka Historické budovy Slezského zemského muzea a Národního
památníku II. světové války v Hrabyni. Školy obdrží ráno při registraci
harmonogram s plánem prohlídky. Prohlídky budou probíhat organizovaně.

Vybrané literární práce budou předčítat přední čeští umělci (Máša Málková a Norbert Lichý).
Finalisté, ocenění a organizované školní skupiny obdrží po slavnostním vyhlášení bagetu a pití.

Pro jednotlivé účastníky a menší skupiny, kteří přijedou na vyhlášení veřejnou dopravou, bude zajištěna
autobusová doprava z Opavy do Hrabyně na prohlídku Národního památníku II. světové války
s výkladem a následně autobusová doprava z Hrabyně do Opavy na navazující spoje.

Vítězové a ocenění za literární práce mají zajištěné ubytování zdarma od 5. do 7. 6.
v Opavě. Již dne 5. 6. 2019 po prohlídce pro účastníky slavnostního vyhlášení bude
následovat podvečerní program pro vítěze a oceněné od 18 hodin v Historické budově
Slezského zemského muzea. Součástí dvoudenní exkurze vítězů bude například návštěva
České televize či Světa Techniky v Ostravě. Vítězové se zúčastní vzdělávacího programu
Slezského zemského muzea a prohlídky Opavy s průvodcem. Podrobnější informace
obdrží vítězové e-mailem.

Spoluvyhlašovatelé:

Partneři soutěže:

