Soutěž Příběhy 20. století: Najděte příběh a vyhrajte 50 000 korun!
Navštivte své babičky, dědečky, rodiče, sousedy či známé a natočte jejich vzpomínky!
Třeba o letních prázdninách. Vezměte si kameru nebo diktafon, možná bude stačit váš
mobilní telefon a nechte je vyprávět. Můžete vyhrát až 50 000 Kč a k tomu nejmodernější
techniku. Soutěž začíná 1. června a končí 15. října 2013, organizují ji renomované
neziskové organizace Post Bellum (www.pametnaroda.cz) a Občanské sdružení PANT
(www.moderni-dejiny.cz), mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas, MF
DNES a iDNES.cz. Soutěž podporují desítky dalších vzdělávacích a charitativních organizací.
Sledujte web www.pribehy20stoleti.cz.
Všichni přihlášení účastníci soutěže
získávají zdarma DVD rozhlasových
dokumentů Příběhy 20. století. Hlásit se
můžete už teď na zmíněných soutěžních
stránkách www.pribehy20stoleti.cz.
Velká prázdninová soutěž nese jméno
známého a oceňovaného dokumentárního
cyklu, který znáte z vysílání Českého
rozhlasu a iDNES.cz. Název také napovídá,
o co v soutěži jde. Zapojit se do ní může
každý už od 13 let. Organizátoři vyzývají
občany ČR, aby od 1. června do 15. října zdokumentovali příběhy například svých prarodičů,
rodičů, sousedů, známých či kteréhokoliv jiného pamětníka a natočili jejich vzpomínky na
video (přípustný je i zvukový formát mp3). Organizátoři pomohou zájemcům s náměty na
příběhy, s technickou i odbornou konzultací. Připravují pět velkých setkání účastníků soutěže
v pěti městech ČR.
Vítězí nejen nejzajímavější příběh, ale také nejlépe sepsané a zdokumentované vyprávění.
Vzpomínky by měly být doplněné fotografiemi, popř. deníky, archivy a podobně. Každý,
jednotlivec nebo tým, si zvolí jednu ze tří soutěžních kategorií: 13-15 let, 16-18 let a dospělá
veřejnost od 19 let. Přihlásit se můžete už teď na www.pribehy20stoleti.cz, kde také najdete
přesná pravidla.
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Soutěžící mohou vyhrát neobyčejně zajímavé ceny. Vítězové získají kromě špičkových
chytrých mobilních telefonů, tabletů, vzdělávacích kurzů SCIO i finanční ceny odstupňované
podle soutěžních kategorií: 15 000, 20 000 a 50 000 korun. Celkem bude rozděleno deset
finančních a věcných cen včetně zvláštního čestného uznání. O nejzajímavějším příběhu
rozhodnou renomovaní historikové, publicisté, šéfredaktoři předních deníků a rozhlasových
stanic. Každé vyprávění bude postupně zpřístupněno na mezinárodním portálu Paměť
národa (www.pametnaroda.cz) a vybrané příspěvky na portálu Moderní dějiny
(www.moderni-dejiny.cz). Vítězné příběhy publikují přední média. Vítězům navíc neziskové
sdružení Post Bellum nabídne pracovní smlouvu pro profesionální dokumentaristy.
K soutěži se partnersky připojily další organizace a přední média: Česká televize, Český
rozhlas, MF DNES, iDNES.cz, Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze,
Antikomplex, o. s., Junák – svaz skautů a skautek ČR - Skautské století, Memoria, o. s.,
Památník Terezín, Conditio Humana, o. s., Liberecká občanská společnost, o. s., a další.
Soutěž Příběhy 20. století zaštítil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.
Kontakt pro média:
Lucie Šplíchalová
lucie.splichalova@postbellum.cz
+420 604 150 078
POŘADATELÉ
Soutěž pořádají nezisková sdružení
Post Bellum, o. s.
http://postbellum.cz/
Na Hřebenkách 82/2909, 150 00 Praha 5
Sbírka PAMĚŤ NÁRODA
http://www.pametnaroda.cz/
Občanské sdružení PANT
http://www.pant.cz/
Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou
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Portál Moderní dějiny.cz
http://moderni-dejiny.cz/

PARTNEŘI
HLAVNÍ PARTNEŘI:
Nadace Crocodille
Petr Pudil
Jan Dobrovský
PARTNEŘI:
Vodafone
Scio
Coca-Cola
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Česká televize
Český rozhlas
MF DNES
iDNES.cz
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
ÚSTR
Židovské muzeum v Praze
Skautské století a Junák
Memoria, o. s.
Conditio humana, o. s.
Památník Terezín
Antikomplex, o. s.
Liberecká občanská společnost, o. s.
a další
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