
 

 
 

Embajada del Perú 
Velvyslanectví Peru 

 

 
Velvyslanectví Peru s potěšením oznamuje vypsání osmého ročníku školní soutěže „Cena 

Republiky Peru“ pro studenty středních škol Plzeňského kraje a pro studenty Západočeské univerzity. 
Téma na rok 2018 zní: 

 

„Odkaz a přesažný význam zásluh maršála Ramón Castilla 
151 let od jeho smrti“ 

 
Soutěž má za cíl rozšířit povědomí a znalosti o peruánské kultuře mezi studenty vzdělávacích 

institucí plzeňského kraje. 
 
Osmý ročník školní soutěže „Cena Republiky Peru“ si dovoluje vzdát čest velkému maršálovi 

Ramón Castilla (1797–1867), vojáku a politikovi, prezidentu Peru ve dvou obdobích: 1845–1851 
a 1855–1862. Vzpomíná se na něj jako na pokrokovou a novátorskou osobnost. Jeho hlavními 
politickými a sociálními reformami bylo zrušení poplatků indiánům a osvobození otroků afrického 
původu. Zrušil trest smrti, vyhlásil zákon svobody tisku, podnítil rozvoj peruánské Amazonie tím, že 
nechal stavět loďstva a říční základny. V roce 1851 nechal vybudovat první peruánskou železnici. 
Podpořil paroplavbu. Položil základy diplomatické služby, reformoval veřejnou správu a vytvořil první 
rozpočet. 

 
Dvě anekdoty jako příklad vizionářského vedení a osobní integrity maršála Castilla: 
 
Na Univerzitě svatého Marka při slavnostním otevření Národní akademie věd, jež umožnil 

Castilla během svého prezidentského období, rektor jej pozval, aby zde promluvil. Prezident Castilla 
řekl: „Vážení pánové, vidím, že v tomto zaplněném sále není přítomna žádná žena, ale ujišťuji vás, že 
za sto let bude na peruánských univerzitách více žen než mužů.“ A tak se i stalo. 

 
Když v roce 1862 zanechal prezidentského úřadu, uvědomil si, že nemá vlastní dům. Šel 

bydlet k synovi Juan Castilla a mezitím přemýšlel, jak tuto situaci vyřešit. Problém byl, že neměl 
prostředky na to, aby si koupil dům. Natolik ho zaměstnávalo budování velkolepé země, že zapomněl 
na sebe sama. 

 
Pravidla soutěže: 
 

1. Zúčastnit se může český středoškolský student Plzeňského kraje a studenti Západočeské 
univerzity. K identifikaci vlastní práce přiloží student kopii svého občanského průkazu 
či jiného průkazu totožnosti spolu s potvrzením své školy o studiu.  

2. Účastník předloží svou práci buď v češtině nebo ve španělštině spolu se zmocněním k jejímu 
uveřejnění v některém z tištěných či elektronických sdělovacích prostředků. Velvyslanectví 
Peru bude moci vítězné práce zveřejnit, případně vyzvat vítěze, aby svou práci přednesli 
v různých akademických centrech. 



3. Rozsah práce bude maximálně 1500 slov (čtyři stránky), formát textu v řádkování 1,5 a typ 
písma Arial, velikost 12. Titulní strana se počítá odděleně a bude obsahovat: název práce, 
jméno studenta, název školy, město. Na poslední straně práce budou uvedeny bibliografické 
údaje, elektronické zdroje a přílohy (tabulky nebo mapy). 

4. Práce bude odeslána elektronicky na e-mail:  

secretaria1@peru-embajada.cz                                    

Velvyslanectví Peru vyhodnotí práce podle dvou kritérií: 
a. Úroveň znalostí a zvládnutí zadaného tématu 
b. Stylistická úroveň  

 
5. Konečným termínem pro odevzdání práce je  úterý 30. října 2018. 

 
6. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v Plzni v listopadu 2018 za přítomnosti 

velvyslankyně Peru a zástupců z plzeňského kraje. 

 

V Praze dne 14. srpna 2018 

 


