
LITERÁRNÍ ,  HISTORICKÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ DANIEL ,  

15. ročník 2017/2018, celostátní kolo 

 

 Soutěž Daniel vznikla u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí 

holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. Z toho vycházelo i letošní téma: holocaust a 

jeho reflexe, současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR. Soutěž 

vyhlašuje MŠMT, garantuje ji Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) a na její organizaci 

se spolupodílí Kulturní a vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze, Muzeum romské 

kultury v Brně, Památník Terezín, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Centrum 

vizuální historie Malach a Občanské sdružení Respekt a tolerance.  

Vyhlášení výsledků letošního ročníku se konalo 21. března t. r. v Židovském muzeu 

v Maiselově ulici v Praze-Josefově. Ceny předal vítězům bývalý ministr kultury ČR Mgr. 

Daniel Herman a nutno dodat, že texty studentů našeho gymnázia se v konkurenci dalších 

literárních ani historických prací neztratily. Mezi všemi bylo vyzdviženo esejistické vyprávění 

Václava Kropáčka – výňatek z jeho textu se stal dokonce mottem celého letošního ročníku. 

Dále uspěla narace s hlubokými psychologickými vhledy Evy Fialové i příběh-dokument 

Michaely Šimkové. Porota také ocenila „začátečnický“ vědecký text Terezy Wirthové, v níž 

s důslednou historickou interpretací pramenů vylíčila osud svého příbuzného vězněného 

v několika koncentračních táborech. (Sborník literárních prací 

https://books.google.cz/books?id=fLtQDwAAQBAJ&pg=PA37&dq=Tereza+Wirthov%C3%

A1&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiQgMzk24TaAhWmxKYKHZ7ADcsQ6AEIJjAA#v=onepag

e&q&f=false). 

Slavnostní den doprovázela hudba studentek Gymnázia Jana Nerudy v Praze, sugestivní 

vzpomínky paní Růženy Blechové („Růženky“) na dětství v terezínském táboře a erudovaná 

prohlídka Židovského města, včetně Staronové a Pinkasovy synagogy a Starého židovského 

hřbitova. 

 (Další informace na webu MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/soutez-

daniel-zna-sve-viteze). 

 

V Ý S L E D K O V Á  L I S T I N A  

 

L i t e r á r n í  č á s t  

I. kategorie (2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium) 

1. místo neuděleno    

2. místo neuděleno    

3. místo Klára Hlaváčová *2003 5. ZŠ Kladno Osud jedné dívky 

čestné uznání Alžběta Kniežová *2002 5. ZŠ Kladno Básně 

čestné uznání Martina Týblová *2002 5. ZŠ Kladno 924 

 

II. kategorie (SŠ a vyšší gymnázium) 

1. místo Václav Kropáček 

(Ok-B) 

*1998 Gymnázium 

Klatovy 

Její svět zalije 

tma… 

2. místo Eva Fialová (Ok-B) *1999 Gymnázium 

Klatovy 

Žlutá hvězda 

2. místo Lucie Bendová *1998 OA a JŠ s právem 

SJZ Ústí n. Labem 

básně – Danieli, 

(Svatební) lůžko, 

Děvčátko a andělé 

https://books.google.cz/books?id=fLtQDwAAQBAJ&pg=PA37&dq=Tereza+Wirthov%C3%A1&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiQgMzk24TaAhWmxKYKHZ7ADcsQ6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=fLtQDwAAQBAJ&pg=PA37&dq=Tereza+Wirthov%C3%A1&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiQgMzk24TaAhWmxKYKHZ7ADcsQ6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=fLtQDwAAQBAJ&pg=PA37&dq=Tereza+Wirthov%C3%A1&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiQgMzk24TaAhWmxKYKHZ7ADcsQ6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/soutez-daniel-zna-sve-viteze
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/soutez-daniel-zna-sve-viteze


3. místo Michaela Šimková 

(4.A) 

*1999 Gymnázium 

Klatovy 

Přikrej se kabátem 

3. místo Jan Schneider *2001 Gymnázium 

Olomouc-Hejčín 

Dveře 

3. místo Jan Kubíček *1999 Gymnázium 

Lovosice 

básně – Dávný 

odkaz, Příběh 

zrádce, Psaníčko, 

1946 

čestné 

uznání 

Barbora Bulánková *2001 Gymnázium Holice Slunce nepřestane 

svítit 

čestné 

uznání 

Martina Vítková *2000 SŠ obchodu a služeb 

SČMSD Polička 

Pohádka o 

dědečkovi, nestvůře 

a jiskřičce 

čestné 

uznání 

Lucie Plecháčková *2001 Gymnázium Holice Pocit 

 

H i s t o r i c k á  č á s t  

 

I. kategorie (2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium) 

1. místo Tereza Wirthová 

(tercie A) 

*2003 Gymnázium Klatovy Příběh vězně č. 63 

044 

2. místo Dorina Gjugjaj,  

Lenka Ševčíková, 

Michaela Vodičková, 

Trezie Plaňková 

*2003 ZŠ a ZUŠ Líbeznice Ervín Belda – jedno 

ze zachráněných dětí 

v Dánsku 

 

II. kategorie (SŠ a vyšší gymnázium) – ceny nebyly uděleny 

 

F o t o g r a f i c k á  č á s t  

 

I. kategorie (2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium) 

1. místo Lucie Burdová *2003 ZŠ a ZUŠ Líbeznice Tunel 

 

II. kategorie (SŠ a víceleté gymnázium) 

 

1. místo Markéta Knapková *2000 Gymnázium Olomouc-

Hejčín 

Detaily utrpení 

(soubor fotografií) 

2. místo Adéla Málková *2001 VOŠ zdravotnická a 

SŠZ Ústí n. Labem 

Terezín 3 

 

Našim studentům za úspěšnou reprezentaci klatovského gymnázia gratuluje za komisi 

českého jazyka a literaturu a za komisi dějepisu 

PhDr. David Franta,  

garant školního kola soutěže Daniel 


