
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

Lidice pro 21. století 
vyhlášení výsledků 13. ročníku 

13. 6. 2018 
 

 
 
Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy zvou na vyhlášení 13. ročníku mezinárodní vědomostní 
soutěže pro děti a mládež, Lidice pro 21. století. 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku proběhne 13. 6. 2018  
od 10.45 v kině Hutník, náměstí Sítná 3127, Kladno. 

 
 
 

Památník Lidice společně s ÚSTR a FF UK letos vyhlásil již 13. ročník 
mezinárodní vědomostí soutěže, jejímž cílem je přispět k uchování památky 
obyvatel obce Lidice zavražděných nacisty v roce 1942 a především prohlubování 
historického povědomí nejmladší generace o dějinách 20. století. Důraz je kladen 
na události 2. světové války, další totalitní režimy minulého století a jejich 
zasazení do kontextu světových dějin. 
 
 „Krátké 20. století“, které roku 1914 definitivně ukončilo éru starých říší, přineslo 
ve svém hektickém průběhu řadu diktatur, totalit a dogmat, která po celém světě 
přinesla smrt a utrpení milionům nevinných lidí, a do rozpadu Sovětského svazu 
v roce 1991 se během tohoto krvavého století svět proměnil více, než za dlouhá 
století před tím. Tato témata je potřeba chápat a je důležité povědomí o nich stále 
více prohlubovat, jelikož jsou stále aktuální a živá, a jejich znalost a pochopení 
umožňuje chápaní vlastní současnosti a utváření vlastní budoucnosti.  
Žáci a studenti skutečně neprokazují jen široké faktografické znalosti,  
ale především reálnou schopnost se v těchto tématech orientovat a chápat je 



 

 

ve všech souvislostech a svými pracemi dokazují, že tyto své schopnosti a znalosti 
opravdu užívají k budování demokratických a občanských hodnot. 
 
O tom, že se soutěži Lidice pro 21. století toto daří naplňovat, také svědčí fakt,  
že počet soutěžících rok od roku roste. Do 13. ročníku se přihlásilo 1 894 účastníků 
z celkových 115 škol a to ve dvou kategoriích. V I. kategorii (10 – 14 let) 
se zapojilo 958 soutěžících, a ve II. kategorii (15 – 19 let) jich bylo 936.  
 
13. 6. proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen oceněným 
v kladenském kině Hutník. Pro vyhlášení je připraven doprovodný  
program s vystoupením hudební skupiny Mirai, nebo například s představením  
světově úspěšného a unikátního projektu, vzdělávací počítačové hry 
Československo 38 – 89, kterou přijde představit jeden z autorů Mgr. Kamil 
Činátl, Ph.D., který působí na Ústavu pro studium totalitních režimů. Součástí 
programu bude také čtení oceněných literárních prací, které přednesou přední 
české herečky Máša Málková a Dana Černá. 
 
„Píše se 21. červen roku 1942. Šerou ulicí Vrbatova Kostelce pospíchá muž. Zastaví se 
u domu nedaleko četnické stanice, zaklepe na okno a opatrně zavolá: "Kar le, Karle, 
v Ležákách se zatýká, je tam gestapo!" Karel Kněz, vrchní četnický strážmistr a člen 
odbojové skupiny Čenda, ví, co to znamená. Teď ještě musí ukrýt zbraně, varovat 
ostatní a zahladit stopy. Obléká uniformu, objímá manželku, pohledem se loučí se  syny 
a vydává se na cestu, na tu poslední. Na vyvýšeném místě mezi vesnicemi Habrovčí  
a Loukou se naposledy rozhlédne po milovaném kraji. Po kraji, kam byl přeložen, 
po kraji, kde už 8 let zná každý kámen, po kraji, který mu tak přirostl k srdci. A potom 
se tichou noční krajinou rozlehne výstřel.“ 
 

Ukázka z oceněné literární práce 

M. Bohatý, I. kategorie 

 
 
Program: 
 
 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 Československo 38-89 

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 Mirai 

12:35 - 12:40 Závěrečné slovo a pozvání k prohlídce Památníku Lidice 

12:40   Slavnostní fanfáry 

Doprovodný program: 

13:15-16:00 Prohlídka Památníku Lidice a pietního území s výkladem 

 
Kontaktní osoby: 
 
Bc. Filip Petlička 
Vztahy s veřejností 
petlicka@lidice-memorial.cz 
+420 731 110 98 4 
 
www.lidice-memorial.cz 
www.lezaky-memorial.cz 
www.lidice21.cz 
www.mdvv-lidice.cz 
 
 
Spoluvyhlašovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partneři soutěže: 
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Mediální partner:  


