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Soutěž o nejlepší komiks na motivy iluminací má své vítěze! 
 
Praha, Klementinum: Jména výherců soutěže o nejlepší „komiksový strip“ na motivy 
pařížského zlomku Dalimilovy kroniky vyhlášené Národní knihovnou ČR už jsou 
známa! Jsou mezi nimi dva gymnazisté i žákyně základní školy, porota se rozhodla 
udělit navíc také zvláštní ocenění. Práce všech 11 finalistů budou od pondělí 18. 6. do 
soboty 21. 8. 2012 vystaveny v klidové zóně v přízemí budovy Klementina. Zájemci si 
je však budou moci prohlédnout také na webových stránkách či na Facebooku 
Národní knihovny. 
 

Soutěž probíhala v rámci expozice gobelínových replik pařížského zlomku Dalimilovy 

kroniky, které byly vystaveny k upomínce sedmého výročí pořízení zmiňovaného rukopisu. 

Inspirací soutěže byl fakt, že epizody z raných českých dějin mohou svým zobrazením 

připomínat také jakýsi „středověký komiks“. Studenti základních a středních škol měli za úkol 

doplnit prázdné komiksové bubliny na jednom ze tří vybraných pracovních listů slovy tak, aby 

dávala smysl v kontextu uvedených pověstí. Vybrat si mohli z vyobrazení Svatopluka 

v přestrojení před králem Arnulfem, Břetislavova únosu Jitky nebo Drahomířina pokusu 

o zavraždění Ludmily. 

 

Soutěže se účastnily převážně pražské školy a tudíž i výherci pocházejí všichni z hlavního 

města. Dva z nich dokonce ze stejné třídy na témž gymnáziu! „Je vidět, že Gymnázium Nad 

Štolou je kvalitní škola, která své žáky učí nejen vědomostem zasazeným do kontextu, ale 

vede je i ke kreativitě. A třída 3. S je zřejmě dobrý kolektiv se značným smyslem pro humor, 

který její žáci neváhali aplikovat na staročeské legendy. To je vidět nejen na vítězných 

pracích, ale rovněž na dílech finalistů, mezi miniž se umístili i další studenti této třídy,“ 

prohlásila Zuzana Hochmalová, kurátorka výstavy a členka poroty, která soutěž 

vyhodnocovala. Každý ze členů poroty nejprve vybral tři nejtrefnější, nejvtipnější 

či nejzajímavější výtvory, a nad jedenácti takto vybranými finalisty se nakonec sešla celá 

komise. „Výběr byl opravdu obtížný, účastníci soutěže se snažili jak o svérázný výklad 

českých dějin, tak o jejich aktualizaci a někteří neváhali zapojit ani své básnické schopnosti, 
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což vzdáleně evokovalo spojení veršovaného a zpívaného textu s obrázky v žánru 

kramářské písně,“ řekl další z porotců Zdeněk Uhlíř. 

 

Vítězem a tím pádem i novým majitelem iPadu 2 se stal Jakub Peterka ze třídy 

3. S Gymnázia Nad Štolou. Jako druhá v pořadí se umístila jeho spolužačka Natálie 

Bartlová, která obdržela čtečku e-Reading First edition. Oba pro svou třídu získali také 

bezplatný vstup na všechny výstavy Národní knihovny po celý příští školní rok (včetně 

pedagogického doprovodu). Třetí místo a s ním publikace z produkce Národní knihovny 

i 4 GB USB flash disk připadly Tereze Blechové ze 7. B v ZŠ Ratibořická. Pro svou třídu pak 

na příští školní rok vyhrála bezplatné vstupy na tři výstavy v Klementinu. Zvláštní ocenění 

poroty bylo uděleno Ondřejovi Chýle z 2. A ZŠ Praha Petrovice za hravost, autorský přístup 

a úsilí, s nímž celý příběh Břetislava a Jitky minimalisticky komiksově překreslil. Tvořivý 

druhák dostane publikaci Příběhy z Dalimila, 4 GB USB flash disk a pro svou třídu tak na 

příští školní rok zařídil bezplatné vstupy na tři výstavy v Klementinu. 

 

Výstava nejlepších „dalimilovských komiksových stripů“ bude přístupná 18. 6. -
 21. 8. 2012 během otevírací doby Národní knihovny ČR každý den kromě nedělí 
od 9.00 do 19.00 hod. 
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