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„Ležáky – poselství ukryté v květech“ 

 
Zúčastněte se 5. ročníku celostátní soutěže v aranžování a tvorbě květin z libovolného 
materiálu.  
 
Památník Lidice a Památník Ležáky v měsíci KVĚTNU, kdy si připomínáme a vzdáváme poctu 
matkám a mateřství, vyhlašují pro děti z MŠ, žáky ZŠ a víceletých gymnázií dětskou soutěž v 
aranžování květin  pod názvem „LEŽÁKY – POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH“. Den matek 
je rozšířen a oslavován po celém světě a v roce 1923 se díky Alici Masarykové dostal do 
povědomí i v ČR.  
 
V letošním roce vzpomeneme na 100. výročí od narození JIŘÍHO POTŮČKA 
(* 12. 7. 1919, † 2. 7.1942) z paradesantní skupiny Silver A, který je téměř neznámý a přitom 
patří k velkým postavám českého odboje. Jeho činy jsou uváděny jako okrajová součást 
velkého dramatu kolem atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Ve skutečnosti to byl mimořádný hrdina. Proto i zadání soutěže je zaměřeno na vazbu z květin 
k životnímu jubileu Jiřího Potůčka.  
 
Vyzýváme proto účastníky, aby v letošním roce vytvořili narozeninovou vazbu z květin 

pro Jiřího Potůčka. Nejlepší aranžmá bude 24. 6. 2019 odměněno prohlídkou 

Východočeského muzea v Pardubicích. Dále je připraven speciální edukační program na 

téma „Lidé proti Heydrichovi“ a ukázka předmětů uložených v depozitáři s příslušným 

komentářem. Na závěr dne bude nejlepší aranžmá uloženo V LESOPARKU JIŘÍHO 

POTŮČKA V PARDUBICÍCH – TRNOVÉ. 

 
Vyhlášení vítězů proběhne dne 

24. 5. 2019 od 10:00 hod. 
při vernisáži výstavy kosatců 

v Památníku Ležáky. 
 
 
Do soutěže můžete přihlásit jednotlivce, skupiny z  MŠ,                  
ZŠ a víceletých gymnázii od 5 do 15 let, kteří odešlou vyplněnou 
přihlášku na adresu vyhlašovatele. Jednotlivé práce můžete 
odesílat na adresu Památník Ležáky, Dachov 75, 539 55 Miřetice 
nebo na Český zahrádkářský svaz – Klub chryzantéma Hlinsko, 
Smetanova 403, 539 01 Hlinsko a zahradnictví Blehovsko, 
Rubešova 112, 537 01 Chrudim. Své práce můžete přinést i 
osobně do Památníku Ležáky, a to každou středu od 9:00 do 
15:00 hodin.  
Termín uzávěrky přijímání prací 20. 5. 2019. 
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