
Nahrajte 
vyprávění 
a získejte 
50 000 Kč, 
nebo iPhone

Hledáme příběhy lidí, 

na které se zapomnělo IV. ročník největší dokumentaristické soutěže v ČR a SR



Cílová skupina

žáci, studenti a široká veřejnost z České a Slovenské republiky

Soutěžní kategorie a ceny 

• žákovská (13–15 let) – 1. místo iPhone
• studentská (16–18 let) – 1. místo iPhone
• dospělá (od 19 let) – 1. místo 50 000 Kč

Další soutěžící umístění v první pětici získávají knihy, komiksy a jiné věcné 
ceny. Speciální cenu veřejnosti věnuje společnost SCIO.

Soutěžní příspěvek 

• vyprávění vzpomínek pamětníka nahrané na diktafon, 
mobilní telefon, videokameru nebo tablet

• audio či video podoba dle preferencí soutěžících
• textové zpracování a fotodokumentace

Dvoukolové hodnocení 

• historikové a učitelé dějepisu – výběr finalistů 
• novináři a představitelé medií – výběr vítězů 
• cena veřejnosti – hlasování online na soutěžním webu 

pribehy20stoleti.cz

Motivujeme děti, studenty 
i veřejnost k zájmu o moderní 
dějiny a vlastní kořeny

Úkolem soutěžících je 
najít a autorsky zpracovat 
vyprávění pamětníka 
významných událostí 
20. století, ptát se rodičů, 
prarodičů, známých, sousedů 
a nechat si vyprávět jejich 
vzpomínky na 20. století

Přihlášky přijímáme 

do konce února!



19. září 2016 
 zahájení soutěže

28. února 2017 
 odevzdání příspěvků

13. března–14. dubna 2017 
 hlasování veřejnosti 

27. dubna 2017 
 slavnostní vyhlášení výsledků 
 a předání cen v Domě 
 U Kamenného zvonu v Praze

Harmonogram

soutěže



286 zaregistrovaných soutěžících 
 (2/3 z nich žáci a studenti)

návštěvnost webu pribehy20stoleti.cz 
během hlasování veřejnosti:  
 březen: 
 22 000 uživatelů/měsíc 
 duben: 
 10 000 uživatelů/měsíc 

Předchozí ročník  
v číslech



Publicita – ukázky



• print: 
6 000 letáků A5, 6 000 plakátů A3 
(distribuce do 50 knihoven, 60 muzeí, přes 5 000 
základních a středních škol, humanitní fakulty 
vysokých škol) – logo

• rozhlasové spoty: 
ČRo Plus a ČRo 1 Radiožurnál  

• tiskové zprávy: 
česká a slovenská media – poděkování 

• soutěžní web: 
pribehy20stoleti.cz (5 200 uživatelů/měsíc) – logo 

• facebook: 
stránka Soutěž Příběhy 20. století (1 073 fans) 
a Paměť národa (12 000 fans) – poděkování 

• youtube: 
partnerství s Youtubery a opinion leadery pro věkovou 
skupinu 13+  

• event a indoor: 
slavnostní vyhlášení výsledků – prostor pro loga 
partnerů

• bannerová kampaň: 
partnerské weby  

• direct mail: 
newsletter pro Klub přátel Paměti národa 
(1 200 odběratelů) a newsletter pro Kolegium Paměti 
národa (142 odběratelů), 9 000 učitelů dějepisu – 
poděkování partnerům

Nabídka partnerství

Generální partner 
 200 000 Kč

Produktový partner 
 ceny do soutěže, 
 slavnostní vyhlášení



Post Bellum

Post Bellum je nevládní nezisková organizace, která 
od roku 2001 dokumentuje vzpomínky pamětníků 
důležitých historických fenoménů a snaží se, aby 
se o těchto příbězích a svědectvích dozvěděla širší 
veřejnost, aby se staly součástí veřejné diskuse 
a pomohly k porozumění a vyrovnání se s událostmi 
20. století.

 
 
PANT
Občanské sdružení PANT je vzdělávací institucí 
akreditovanou MŠMT působící v oblasti rozvoje a 
podpory informovanosti veřejnosti o problematice 
lidských práv. Jeho činnost se zaměřuje zejména na 
dokumentární filmovou tvorbu, vzdělávání a moderní 
formy výuky dějin 20. století.

Podporují Petr Pudil a Jan Dobrovský, ÚSTR, SCIO, 
mediálním partnerem je Český rozhlas.

Pořadatelé soutěže

Kontakt pro partnery – 
provozní ředitel Post Bellum 
 Jan Polouček 
 jan.poloucek@postbellum.cz

Koordinátorka soutěže 
 Kateřina Štědrá 
 katerina.stedra@postbellum.cz 

PR 
 Jana Háková 
 jana.hakova@postbellum.cz 



pribehy20stoleti.cz


