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STATUT 
 

 
Dětská celostátní soutěž v aranžování a 

tvorbě květin z libovolného materiálu 
 „Ležáky – poselství ukryté v květech“ 

 

 
 

Čl. I 
Základní ustanovení 

 

1. Památník Lidice se rozhodl každoročně v měsíci KVĚTEN, kdy si připomínáme  
a vzdáváme poctu matkám a mateřství, vyhlásit pro děti z MŠ a žáky ZŠ dětskou 
soutěž v aranžování květin  pod názvem "LEŽÁKY – POSELSTVÍ UKRYTÉ V 
KVĚTECH". Den matek je rozšířen a oslavován  na různých místech po celém světě 
a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do povědomí i v ČR, a tak druhou 
květnovou neděli děti obdarovávají svoji maminku typickým dárkem - květinou. Den 
matek by měl sloužit i jako vzpomínka a příležitost vzdát poctu a poděkování 21 
ženám, matkám z bývalé osady Ležáky, z nichž 19 nalezlo svoji smrt na popravišti 
Pardubického Zámečku. Cílem této soutěže je 1x ročně zprostředkovat dětem 
možnost setkání a vzájemného inspirování k danému tématu a zároveň i připomenutí 
si historických souvislostí spojených s místem konání a i přáním, aby se situace v 
Ležákách nikdy a nikde neopakovala. 

  

2. Soutěže se mohou zúčastnit děti a žáci od 5 do 15 let.  
 

Čl. II 
Organizace soutěže 

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

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

3. Do soutěže budou zařazeni jednotlivci od 5 do 15 let věku, kteří odešlou na 
adresu soutěže vyplněnou přihlášku, dostupnou na webových stránkách NKP 
Ležáky a Památníku Lidice. 

4. Z jednotlivých škol je možné přihlásit tři práce z každé kategorie. 
5. Žáci využívají k tvorbě libovolný materiál. Hodnotí se také originalita a výběr 

materiálu. (Keramika, papír, látky, plast, korálky, těsta…) 
6. Přihlášky budou přijímány ke stanovenému termínu uzávěrky aktuálního ročníku, 

uvedeného ve výzvě k soutěži. Pokud počet přihlášených prací přesáhne 
stanovený limit (cca 50), vyhrazuje si vyhlašovatel určit definitivní počet podle 
svého odborného zvážení. 
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7. Zasláním prací na místa uvedená ve výzvě soutěže dává 
účastník souhlas s nekomerčním využitím v NKP Ležáky a 
zveřejněním na webových stránkách. 

 
 

Čl. III 
Kritéria a kategorie soutěže 

Kritéria a kategorie soutěže, která poslouží odborné porotě 
k vyhlášení výsledků. 

 

 mateřské školy 

 1. stupeň základních škol 

 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázii  

Technická kritéria 

 

 stabilita, pevnost 

 volba libovolného materiálu 

 originalita a kreativita 

 maximální velikost práce 1m x 1m 
. 

 
 
 

Čl. IV 
Orgány přehlídky 

 
1. Orgány soutěže 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 muzeum v NKP- Pietní území 
Ležáky, Dachov 75, 539 55  Miřetice, e-mail: chvojkova@lezaky-
memorial.cz, tel.:739 335 734. 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. 
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Čl. V 
Hodnocení a ocenění přihlášených prací soutěže 

 
 

1. V závěru soutěže vyhlašovatel ve spolupráci s odbornými porotci předává 
zúčastněným soutěžícím Pamětní listy. 

2. Seznam jednotlivých soutěžících aktuálního ročníku bude zveřejněn na 
webových stránkách Památníku Lidice  a NKP Ležáky. 

3. Soutěžící budou hodnoceny ve třech kategoriích. (MŠ, 1. stupeň ZŠ,  
2. stupeň ZŠ a gymnázia). 

4. Odborná porota je sestavena z řad pedagogů, výtvarníků a flóristů. 
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  a věcné dary. 

 
 

Čl. VI 
Vyhlášení soutěže 

Vyhlášení nejlepších aranžovaných květin proběhne při vernisáží výstavy  
„Květy pro Ležáky“. 

 
 

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 31. ledna 2016                                               JUDr. Milouš Červencl 

                                                                                           ředitel Památníku Lidice  

 


