
 

                                                                                                      

 

Tisková zpráva 

Ležácké veršování 
Celostátní přehlídka dětských recitátorů a vernisáž 

výstavy 
8. 11. 2018 

 
 
 
 
 
K blížícímu se Dni veteránů pořádá Památník Lidice a Památník Ležáky 
5. ročník soutěže pro děti a mládež v recitaci a přednesu „Ležácké 
veršování“. 
Jednodenní soutěž proběhne ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 9.00 registrací 
soutěžících v muzeu Památníku Ležáky. Soutěž bude probíhat ve třech 
recitačních blocích, které budou doplněny o tvořivé dramatické a hlasové 
dílny a další doprovodné programy. Součástí Ležáckého veršování bude také 
vernisáž výstavy „Lidice a doba prezidenta Osvoboditele historika PhDr. 
Vojtěcha Kyncla Ph.D. Pozvání na Ležácké veršování přijala řada hostů. 
 
  



 

 

Soutěžící se v recitaci utkají ve třech kategoriích: 
1. – 3. ročník 
4. – 6. ročník 
7. – 9. ročník 
 
Ve všech kategoriích si soutěžící mohou vybrat libovolný text/báseň, kterou budou 
recitovat a to na naprosto libovolné téma, v libovolném rozsahu a od libovolného 
autora – rozhodně vítaná by byla tvorba vlastní. 

Každý soutěžící získá pamětní list 5. ročníku Ležáckého veršování a výherci si 
odnesou řadu krásných cen. A o tom kdo se vítězem stane, rozhodne nadmíru 
odborná a hvězdná porota, která bude složena ze čtyř členů: Dana Černá, Máša 
Málková, Marcel Vašinka a Klára Litterová. 

Uměleckou záštitu nad tímto ročník opět převzal fantastický herec a umělec, pan 
Josef Somr. 

Jelikož se Ležácké veršování koná u příležitosti Dne veteránů, přijali pozvání 
také veteráni novodobých vojenských konfliktů, nrtm. Jan Hlaváček, rotm. 
Michal Černý a prap. Robert Otáhal.  

Pozvání ale přijali i další hosté jako jsou starostové obcí Včelákov a Miřetice, 
nebo paní Alena Mergl Kučerová, vnučka legendárního četnického vrchního 
strážmistra, Karla Kněze. 

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 Marcela Vašinky. 

 
Program: 

9:00 – 9:30 registrace vystupujících 

9:30 – 9:45 hlasová rozcvička 

9:45 – 10:10 vernisáž výstavy Lidice a doba  

prezidenta Osvoboditele                

10:10 – 10:15 slavnostní fanfáry, úvodní slovo ředitelky 

Památníku Lidice 

10:15 – 10:20 úvodní přednes Dany Černé 

10:20 – 10:45 přednesy 1. kategorie 

10:45 – 11:00 pauza 



 

 

11:00 – 11:05 přednes Marcela Vašinky 

11:05 – 12:05 přednesy 2. kategorie 

12:05 – 12:20 slavnostní přivítání veteránů, přednes 

12:20 – 13:15 oběd pro účinkující 

13:15 – 14:25 přednesy 3. kategorie 

14:25 – 14:30 přednes Máši Málkové 

14:30 – 14:45 pauza 

14:45 – 15:15 fanfára, vyhodnocení všech kategorií, předání cen 

– následují podpisy herců a možnost zpětné vazby na jednotlivé 

přednesy s uměleckým pedagogem 

15:15 – 16:00 procházka po pietním území s výkladem 

 
 
Kontaktní osoby: 
 
Filip Petlička       Michaela Brábníková 
Vztahy s veřejností            Zastupující vedoucí  
        vzdělávacího oddělení 
petlicka@lidice-memorial.cz    brabnikova@lidice-memorial.cz 

+420 731 110 98 4     +420 778 735 785 
 
www.lidice-memorial.cz 
www.lezaky-memorial.cz 
www.mdvv-lidice.cz 
www.lidice21.cz 
 
 
 
Mediální partneři: 
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