
PRAVIDLA 
MEMORIALU KARLA KNĚZE

Soutěžící budou uplatňovat své získané znalosti, které se týkají druhé světové války. Na každém
stanovišti bude rozhodčí, který vyhodnotí správné odpovědi na otázky. Za každou správnou odpověď bude
přidělen jeden bod.

Jednotlivá soutěžní stanoviště:

2 stanoviště vědomostní

3 - 7 stanoviště praktická, bodovaná (a, b, c, d, e)

A. STŘELBA
Střelba na terč. Zbraně budou položeny na palebné čáře směrem do cílové plochy po celou dobu, při
střelbě budou pod dohleden instruktora nabity a po ukončení střelby překontrolovány nábojové komory.
Každý člen družstva střílí pouze jednou. Body za střelbu budou instruktorem sečteny a zapsány do
formuláře. 

B. IDENTIFIKACE OSOB
Portrétní fotografie je zachycení podoby jedné nebo více osob na fotografii, ve které převládá tvář a její
výraz. Cílem je, aby fotografie zobrazila podobu, osobitost nebo náladu portrétovaného. Co však nastane,
když tvář portrétovaného je skrytá? Úkolem soutěžících bude identifikovat, rozpoznat skrytou tvář a správně
přiřadit k portrétu na fotografii.

I. stupeň: obdrží deset obrázků s portréty významných osobností 2. světové války a deset portrétů se
skrytou tváří. Úkolem je správně přiřadit skryté tváře k portrétu na fotografii. 

II. stupeň: obdrží patnáct obrázků s portréty významných osobností 2. světové války a patnáct portrétů
se skrytou tváří. Dále obdrží patnáct popisků se jmény osobností. Úkolem je správně přiřadit skryté tváře
k portrétu na fotografii a správně přiřadit jméno portrétované osobnosti.

Spolupráce celého družstva. Časový limit je 5 minut. Celkový možný počet dosažených bodů u I. stupně
10 a u II. stupně 15. I. stupeň - za každý špatně přiřazený portrét ztráta 1 bodu.  II. stupeň – za každý
špatně přiřazený portrét ztráta 1 bodu, za každé špatně přiřazené jméno osobnosti – ztráta 1. bodu.



C. PO STOPÁCH JIŘÍHO POTŮČKA
Jiří Potůček z paradesantní skupiny Silver A je téměř neznámý, přitom patří k velkým postavám českého
odboje. Soutěžící obdrží indicie o životě Jiřího Potůčka a budou mít za úkol zmapovat jeho životní kroky.

D. SLOVNÍ ŠTAFETA - pohybová hra

Všichni závodníci postupně vybíhají na trať, kde jsou umístěny barevné kelímky se slovy. Každý závodník
si přečte slova (kelímek nechá na trati) a vrací se zpět k družstvu. Postupně tak závodníci složí větu. 

I. stupeň: obdrží pět indicií o životě Jiřího Potůčka a mapu České republiky. Úkolem je správně
zaznamenat místa pohybu Jiřího Potůčka.

II. stupeň: obdrží pět indicií o životě Jiřího Potůčka a slepou mapu České republiky. Úkolem je správně
zaznamenat místa pohybu Jiřího Potůčka

Spolupráce celého družstva. Časový limit jsou 3 minuty. Celkový možný počet dosažených bodů u I. stupně
a II. stupně 5. Za každý špatně zmapovaný bod místa pohybu Jiřího Potůčka ztráta 1 bodu.

Časový limit jsou 3 minuty. Celkový možný počet dosažených bodů u I. stupně 10 a II. stupně 15. Za každé
špatně vložené slovo ve větě ztráta 1 bodu.

E. POZNEJ LISTY STROMŮ A PŘIŘAĎ SPRÁVNÉ NÁZVY
(názvy listnatých stromů v několika jazycích
Při hledání ulice, pojmenované podle stromu, v jedné sousední zemi, se zrodila myšlenka pro sestavení
přehledu názvů stromů, na kterém se dá jedinečným způsobem demonstrovat vzájemná příbuznost
jazyků i ukázat některá zrádná slova.

I. stupeň: obdrží 5 obrázků listů stromů. Úkolem bude správně přiřadit názvy v českém, slovenském
a polském jazyce.

II. stupeň: obdrží 5 obrázků listů stromů. Úkolem bude správně přiřadit názvy v českém, slovenském,
německém, holandském a anglickém jazyce.

Spolupráce celého družstva. Časový limit je 5 minut. Celkový počet dosažených bodů u I. stupně a II. stupně
5. Za každý správně přiřazený název v cizím jazyce se připočítá jeden bod navíc. Celkový možný počet
dosažených bodů u I. stupně 15 a II. stupně 25 bodů.



Časový harmonogram:

PREZENCE:

ZAHÁJENÍ:

START:

CÍL:

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ::

UKONČENÍ:

Od 9:00 hodin po družstvech, na návsi obce Louka. 

V 9.45 hodin pietní vzpomínka u pomníku Karla Kněze.

Od pomníku Karla Kněze v 10.00 hodin po družstvech, odstartuje starostka obce Vrbatův Kostelec Pavla
Němcová, vnučka Karla Kněze Alena Mergl Kučerová a ředitel Památníku Lidice PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D, MBA

Památník Ležáky, kde soutěžící budou pokračovat v plnění úkolů, následně odevzdají vyplněné formuláře
k dalšímu vyhodnocení. Zde bude připraven doprovodný program v podobě ukázky vojenské a policejní
techniky spojený se seskokem parašutistů do prostoru pietního území.

Od 14.00 hodin vyhodnocení a vyhlášení výsledků, předání ocenění, občerstvení.

Ve 14:30 hodin.


