Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ

TISKOVÁ ZPRÁVA
Okamžik štěstí
Jihomoravský kraj vyhlásil VIII. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy, která
si klade za cíl rozvíjet u mládeže její slovesné vyjadřování a vztah k místu, kde žije.
Téma pro letošní prozaické texty zní „Okamžik štěstí“. Uzávěrka soutěže je 31. března
2014.
Soutěž vyhlásil za Jihomoravský kraj na slavnostním odpoledni ke státnímu svátku Vzniku
samostatného Československa radní Jihomoravského kraje pro kulturu Jiří Němec. Organizací
průběhu soutěže bylo pověřeno Muzeum Brněnska, příspěvková organizace ‒ konkrétně jeho
pobočka Památník písemnictví na Moravě ‒ a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace ‒ jeho pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Letošní téma soutěže
„Okamžik štěstí“ předestírá otázku téměř klasickou – co to vlastně štěstí je? Životní hledání,
kterému podléhá každý člověk, ale každý nachází něco jiného, otevírá prostor pro příběhy
pojednávající o okamžicích štěstí prožívaných ať už na Moravě, či jinde, a také vybízí ke
zvážení relativity této hodnoty, po které mnohý touží, ale ne každému je dopřána.
Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé mezi 12 a 19 lety, kteří pošlou do 31. března 2014
soutěžní text na adresu Památníku písemnictví na Moravě. Průběh soutěže bude možné
sledovat na Facebooku, kde má Skrytá paměť Moravy svou stránku. I letos organizátoři
nabídnou základním a středním školám semináře tvůrčího psaní, které se budou odehrávat
v průběhu ledna až března v mnoha městech Moravy. Na seminářích bude Kristýna Cimalová,
kurátorka z Památníku písemnictví na Moravě, s účastníky zadané téma soutěže pomocí
technik tvůrčího psaní rozvíjet. Soutěžní texty posoudí odborná porota a slavnostní vyhlášení
výsledků proběhne v druhé polovině června ve Slovanském hradišti v Mikulčicích.
Aktuální podmínky soutěže, její statut a přihlášku naleznou zájemci na webových stránkách
vyhlašovatele a pořádajících institucí – Muzea Brněnska a Masarykova muzea v Hodoníně:
www.kr-jihomoravsky.cz , www.muzeumbrnenska.cz , www.masaryk.info.
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