
 

 

 

 

 

 

 
Tisková zpráva 
3. listopadu 2017 

 
Ležácké veršování 

 
Památník Lidice, ve spolupráci s NKP Ležáky připravil čtvrtý ročník soutěže pro mládež 

v recitaci a přednesu pod názvem „Ležácké veršování“. 

 
Dětská recitační přehlídka (dále jen přehlídka) je každoročně vyhlášená ke Dni válečných veteránů jako 
1 denní soutěžní setkávání dětských recitátorů. Jde o tři recitační bloky, které jsou doplněny tvořivými 
dramatickými a hlasovými dílnami a doprovodným programem pro účastníky pod vedením 
kvalifikovaných lektorů.  
 
Letošní ročník soutěžní přehlídky proběhne 9. listopadu 2017 od 10:00 do 15:00 hodin v muzeu NKP Ležáky  
a je určena pro recitátory od 6 do 15 let. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:  

- 1. – 3. ročník 
- 4. – 6. ročník 
- 7. – 9. ročník 

Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Záštitu nad Ležáckým 
veršováním převzal náš přední herec Josef Somr. 

Při příležitosti Dne válečných veteránů si budou moci mladí recitátoři vyzkoušet vystoupit na celostátní recitační 
přehlídce před vskutku hvězdnou porotou: Danou Černou, Mášou Málkovou, Petrem Burianem a Klárou 
Litterovou. 

Pozvání na recitační přehlídku přijal i novodobý veterán: nrtm. Pavel Kopecký a vedoucí 43. výsadkového praporu 
prap. Robert Otáhal.  

Dále památník uvítá – starostu Městyse Včelákov, starostu Obce Miřetice a starostku Obce Vrbatův Kostelec.  

Cílem je setkání v přátelské atmosféře, poznání práce ostatních a připomenutí si historických souvislostí spojených s 
místem konání. Program je doplněn o tvořivé dramatické dílny pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů, 
rozborem jednotlivých přednesů odbornými porotci a profesionálním recitačním vystoupením Dany Černé, Máši 
Málkové a Petra Buriana. 

Bližší informace lze nalézt na: http://www.lezaky-memorial.cz/projekty-a-souteze/lezacke-versovani/ 
 
 
 
 
Kontaktní údaje: 
Bc. Lucie Chvapilová 
vedoucí vzdělávacího oddělení 
tel. 312 253 702, 739 562 267 
chvapilova@lidice-memorial.cz 
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Časový harmonogram přehlídky: 
 
 
9:00 –     9:30  registrace vystupujících 
 
9:30 –   10:00 hlasová rozcvička 
 
10:00 – 10:05 slavnostní fanfáry, úvodní slovo ředitelky PL 
 
10:05 – 10:10  úvodní přednes Dana Černá 
 
10:10 – 10:35  přednesy 1. kategorie 
 
10:35 – 10:50 pauza 
 
10:50 – 10:55 přednes Petr Burian 
 
10:55 – 11:50  přednesy 2. kategorie 
 
11:50 – 12:00  slavnostní přivítání veteránů, přednes 
 
13:00 – 13:05 nesoutěžní vystoupení ZUŠ Česká Třebová 
 
13:05 – 14:00 přednesy 3. kategorie 
 
14:00 – 14:05  přednes Máša Málková 
 
14:05 – 14:20  pauza 
 
14:20 – 14:50  fanfára, vyhodnocení všech kategorií, předávají umělci 
 

- následují podpisy herců a možnost zpětné vazby na jednotlivé přednesy s uměleckým 
pedagogem 

 
14:50 – 15:30  procházka po pietním území s výkladem 
 
 
  
 


