
 

 

 

 
Tisková zpráva 

4. listopadu 2021 
 

Ležácké veršování 
 

Památník Lidice a NKP Ležáky připravili ke Dni válečných veteránů celostátní recitační 
přehlídku pro děti a mládež „Ležácké veršování“. 

 
Recitační přehlídka „Ležácké veršování“ je každoročně vyhlašována jako jednodenní soutěžní 
setkání mladých recitátorů. Přehlídka se koná za účelem zprostředkování vzájemné inspirace 
v oblasti přednesu a připomenutí si historických událostí spojených s ležáckou tragédií  
a Dne válečných veteránů. 

 
Letošní ročník soutěžní přehlídky proběhl 4. listopadu 2021 v Městském kulturním klubu 
Hlinečan v Hlinsku. 

Záštitu nad letošním ročníkem převzal herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček, který si pro 
soutěžící připravil několik vstupů. V porotě přehlídky zasedli přední čeští umělci Dana Černá, 
Marie Málková, Tomáš Vondrovic, kteří také vystoupili s vlastními excelentními přednesy 
vybraných literárních textů a pedagožka Klára Litterová, která pro účastníky soutěže připravila 
tvořivé dramatické a hlasové dílny.  

V rámci doprovodného programu vystoupili také kpt. Mgr. Milan Novotný, vojenský kaplan  
43. výsadkového pluku v Chrudimi a válečný veterán npor. Jan Juřík, kteří seznámili přítomné 
zejména s působením českých vojáků v zahraničních misích.  

Mezi vzácnými hosty jsme uvítali senátora Jana Tecla a starostu města Hlinska Miroslava Krčila. 

Účastníci přehlídky soutěžili ve třech věkových kategoriích:  

I. kategorie 1. – 3. ročník 

II. kategorie 4. – 6. ročník 

III. kategorie 7. – 9. ročník 

 
Recitační přehlídka byla uzavřena s těmito výsledky: 
 
I. kategorie 

1. místo - Vítek Vodvárka, ZŠ Včelákov 
2. místo - Valentýna Tlapáková, ZUŠ Chrudim 
3. místo - Tereza Bisová, ZŠ Smetanova Hlinsko 
cena poroty: Zaira Nyklová, ZUŠ Chrudim 

 
 
 
 



 

 

 

II. kategorie 
1. místo - Běla Havlíčková, ZŠ Kozojedy 
2. místo - Leoš Vodvárka, ZŠ Včelákov 
3. místo - Eliška Havlová, ZŠ Kozojedy 
cena poroty: Klára Pešková, ZUŠ Pardubice – Polabiny 

 
III. kategorie 

1. místo - Ondřej Bureš, ZUŠ Pardubice – Polabiny 
2. místo - Anna Melicharová, ZUŠ Pardubice – Polabiny 
3. místo - Libor Hnízdil, ZŠ Smetanova Hlinsko 
cena poroty: Patricie Hodková, ZŠ Kozojedy 

Na každého soutěžícího čekal pamětní list a drobné dárky, výherci se těšili z diplomu a věcných 
cen. 

Všem děkujeme za podporu a účast. 

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR 
adresa: Památník Lidice 

Tokajická 152 
273 54 LIDICE 

telefon:  312 253 680 
e-mail:  lidice@lidice-memorial.cz 
 
Kontakt:  Mgr. Kamila Varaďová, vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Lidice 
          T: 731 528 798; E: varadova@lidice-memorial.cz 

 
 

 

mailto:lidice@lidice-memorial.cz
mailto:varadova@lidice-memorial.cz

