Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Památník písemnictví na Moravě

TISKOVÁ ZPRÁVA
Literární soutěž hledá nové talenty

Každoroční slavnostní odpoledne, pořádané na počest vzniku Československa, se
v Památníku písemnictví na Moravě uskuteční v úterý 24. října 2017 od 15.00 hodin.
Jak se stalo již tradicí, zástupce Jihomoravského kraje při této příležitosti otevře nový
ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Radní Tomáš Soukal oznámí téma XII.
ročníku, které mohou v letošním školním roce žáci a studenti od 12 do 19 let zpracovat a
zapojit se do nejvýznamnějšího tuzemského měření dovednosti mladých literátů.
Loňští laureáti soutěže přednesou úryvky z oceněných textů. Alžběta Kadlecová (I. kategorie
do 15 let) nechala nahlédnout ve svém vítězném příběhu Poselství mezi kořeny do rodinných
vztahů mezi dědečkem a vnoučaty. Jan Procházka (II. kategorie do 19 let) představí povídku
Mýtiny, v níž popsal nelehký život studenta na střední škole. Se svým příspěvkem vystoupí
také Zuzana Janáčková (II. kategorie, 2. místo), jež se v povídce Vzpomínka na kynuté těsto
nechala inspirovat folklórní tradici. O hudební doprovod v podání klarinetového kvarteta se
postarají žáci ZUŠ Židlochovice, pobočka Rajhrad.
Slavnostní odpoledne v Památníku písemnictví na Moravě je volně přístupné široké
veřejnosti. Přínosné může být zejména pro učitele českého jazyka a literatury, kteří by své
žáky a studenty chtěli podrobněji informovat o soutěži Skrytá paměť Moravy. Hovořit se
bude také o možnostech, jak zapojit talentované svěřence do dílen tvůrčího psaní. Ty bude
Památník písemnictví na Moravě organizovat v prvních třech měsících roku 2018 ve
vybraných moravských městech dle zájmu knihovníků, pedagogů, žáků a studentů.

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – XII. ročník, literární soutěž pro mládež od 12 do 19 let
VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj
ORGANIZACE SOUTĚŽE: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka
Památník písemnictví na Moravě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace,
pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
VYHLÁŠENÍ XII. ROČNÍKU: 24. října 2017, v 15 hod.
DATUM UZÁVĚRKY: 31. března 2018
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE: 15. června 2018, od 15 hodin, areál Slovanského
hradiště v Mikulčicích, NKP
KONTAKT: Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, Mgr. Miroslava Šudomová, e- mail:
m.sudomova@muzeumbrnenska.cz, tel.: 547229932

