Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Památník písemnictví na Moravě

TISKOVÁ ZPRÁVA
Století to letí
Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mladé autory, zaštítěná Jihomoravským
krajem, vstoupila do dvanáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma „Století to letí“
slavnostně představil 24. října v Památníku písemnictví na Moravě radní JMK ing.
Tomáš Soukal. Původní prozaické soutěžní příspěvky mohou pisatelé ve věku 12-19 let
zasílat do konce března 2018 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664
61 Rajhrad.
Organizátoři nejvýznamnější tuzemské literární soutěže pro mládež nabízejí zájemcům o
aktivní tvorbu námět související s letošním státním jubileem. Soutěžící mohou inspirovat
nejen historické události, kulturní počiny nebo společenské proměny, ale také jedinečné
rodinné příběhy, spjaté s česko-slovenským stoletím.
V lednu až březnu příštího roku ožijí školy, muzea nebo knihovny v řadě moravských měst
„Krocením literární múzy“, tedy semináři tvůrčího psaní, organizovanými lektory Památníku.
Zájemci o aktivní literární tvorbu v jejich průběhu nahlédnou do spisovatelského řemesla,
vyzkoušejí si své schopnosti a dovednosti v tematických slohových cvičeních a také se
dozvědí mnohé o metodách, jak psát.
Soutěž organizují Památník písemnictví na Moravě, který je součástí Muzea Brněnska a
Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Právě národní
kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích bude 15. června 2018 hostit vyhlášení
vítězů, spojené s autorským čtením nejhodnotnějších prací. Ač má soutěž ve svém názvu
„Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let
mohou laureáti získat 1 000 až 3 000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let obdrží vítěz šek na 6 000
Kč, za 2. místo 5 000 Kč a za 3. místo 4 000 Kč.

Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na
webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz,
www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy.
Soutěž: Skrytá paměť Moravy
Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje
Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví
na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské
hradiště v Mikulčicích, NKP
Vyhlášení XII. ročníku: 24. října 2017
Uzávěrka soutěže: 31. března 2018
Kontakt: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932, email: pamet@muzeumbrnenska.cz, Mgr. Miroslava Šudomová

