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STATUT 
 

 
 

Dětské celostátní recitační přehlídky  
„LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ“  

 

 
 

Čl. I 
Základní ustanovení 

 

1. Dětská recitační přehlídka (dále jen přehlídka) je každoročně vyhlášená 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 z řad umělců. Cílem je  
1x ročně zprostředkovat dětem setkání a vzájemné inspirování v oblasti 
přednesu. Přehlídka se koná také za účelem připomenutí si historických 
souvislostí spojených s místem konání. 

2. Přehlídky se mohou zúčastnit žáci do 15 let. 
 

Čl. II 
Organizace přehlídky 

1. Aktuální ročník přehlídky vyhlašuje každoročně NKP Ležáky a Památník Lidice 
vždy nejméně tři měsíce před datem aktuálního ročníku.  

2. Vyhlášení přehlídky proběhne zveřejněním výzvy k účasti k aktuálnímu ročníku, 
která bude uveřejněna na webových stránkách NKP Ležáky a Památníku Lidice. 

3. Do přehlídky budou zařazeny jednotlivci do 15 let věku, kteří odešlou na adresu 
přehlídky přednesový text a vyplněnou přihlášku, dostupnou na webových 
stránkách NKP Ležáky a Památníku Lidice. 

4. Z každé školy je možné přihlásit 2 vybrané zástupce pro každou kategorii, celkem 
tedy 6 žáků. Doporučujeme školám realizaci školního kola recitační přehlídky. 

5. Přihlášky budou přijímány ke stanovenému termínu uzávěrky aktuálního ročníku, 
uvedeného ve výzvě k soutěži. Pokud počet přihlášených recitátorů přesáhne 
stanovený limit (cca 20 žáků v každé kategorii), vyhrazuje si vyhlašovatel určit 
definitivní počet vystupujících přehlídky podle svého odborného zvážení. 

6. V den, kdy soutěžící vystupují, proběhne registrace přihlášených. 
7. Vystupující se zavazují, že budou přítomni po celý den přehlídky. 
8. Po odehrání bude zúčastněným soutěžícím předán Pamětní list a věcné ceny. 
9. Soutěžícím není proplácena doprava. 
10. Soutěžícím je hrazen oběd. 
11. Soutěžícím z Chrudimska je zajištěn autobusový svoz. 
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Čl. III 
Předmět přehlídky 

1. Každý z registrovaných soutěžících přehlídky vystoupí s jedním textem. 

 

Čl. IV 

Orgány přehlídky 
 

1. Orgány přehlídky jsou: 
a)  vyhlašovatel 
b)  sekretariát přehlídky 

2. Vyhlašovatelem přehlídky je organizace uvedená v čl. II, bodu 1. Ve své 
činnosti se řídí tímto statutem. Koordinuje a kontroluje činnost 
sekretariátu. 

3. Sekretariátem přehlídky je pracoviště Památníku Lidice se sídlem 
v Lidicích, PSČ 273 54, tel.: 312 253 063, e-mail: chvapilova@lidice-
memorial, fax: 312 253 063. Sekretariát přijímá vyplněné přihlášky, 
eviduje je, kontroluje jejich formální správnost a úplnost, potvrzuje přijetí 
přihlášek, které splňují podmínky a vrací k  doplnění přihlášky, které 
nemají stanovené náležitosti, v den přehlídky registruje soubory.  

 

Čl. V 
Hodnocení a ocenění účastníků přehlídky 

 

 
1. V závěru přehlídky vyhlašovatel ve spolupráci s odbornými porotci 

předává zúčastněným soutěžícím Pamětní listy a věcný dar. 
2. Hlavní kritéria hodnocení a výběr oceněných porotou:  

- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora  
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte  
- schopnost uchopit text a tvořivě  ho interpretovat 
- celková úroveň a kultura projevu 

3.  Seznam jednotlivých soutěžících aktuálního ročníku přehlídky bude 

zveřejněn na webových stránkách Památníku Lidice . 
4. Soutěžící budou hodnocen i ve třech kategoriích.  
5. Porota určí vždy první tři místa ve všech třech kategoriích. 
6. Porota má právo udělit až dvě další Čestné uznání v  každé kategorii. 
7. Všichni zúčastnění obdrží Pamětní list . 
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Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny statutu lze provádět nejdříve po uplynutí jednoho roku od vyhlášení statutu 
stávajícího.  

2. Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu vyhlašovatele.  

            

V Lidicích dne 10. 8. 2016                                                                 JUDr. Milouš Červencl 

                                                                                           ředitel Památníku Lidice  


