Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Památník písemnictví na Moravě

TISKOVÁ ZPRÁVA
Skrytá paměť Moravy bude odhalena v Mikulčicích
V těchto dnech vrcholí Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mládež vyhlašovaná
Jihomoravským krajem. Schází se porota, vášnivě diskutuje nad přihlášenými
soutěžními texty a chystá se slavnostní ceremoniál předávání cen vítězům
na mikulčickém slovanském hradišti.
Téma osmého ročníku soutěže Okamžik štěstí přimělo k psaní nebývalé množství žáků a
studentů mezi 12 a 19 lety. Porota celkem hodnotila 154 textů. Soutěžící byli vskutku z celé
republiky, poštou chodily příspěvky i z českých krajů, nejvíce jich však dorazilo do
Památníku písemnictví na Moravě z Jihomoravského kraje, Vysočiny a kraje
Moravskoslezského.
Většina mladých autorů si ve svých textech velmi dobře uvědomuje relativitu hodnoty, kterou
nazýváme štěstím. Příběhy zpracovávají dojemně, mrazivě, všedně i v duchu science-fiction.
Vypráví o mezilidských vztazích, každodenním bytí i hraničních životních zážitcích. Co
porota ocenila nejvíce, se dozvíme 13. června v Mikulčicích.
Letošní odborné porotě velí opět Radek Malý, básník, překladatel a vedoucí katedry tvůrčího
psaní na soukromé Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Texty hodnotí spolu
s Janem Němcem, který byl v tomto roce nominován na cenu Magnesia Litera za román
Dějiny světla, Věrou Linhartovou, mimo jiné autorkou povídkové knihy Když hodiny padaly
z věže…, Libuší Nivnickou, ředitelkou Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Vojenem Drlíkem,
čestným zástupcem Památníku písemnictví na Moravě.
Pořadatelé srdečně zvou všechny účastníky soutěže, jejich rodiče, pedagogy a kamarády,
zkrátka všechny příznivce začínajících autorů, aby přijeli podpořit své favority na slavnostní
setkání 13. června do Slovanského hradiště v Mikulčicích, kde se od 15.00 hodin uskuteční
předávání cen, autorská čtení vítězů a porota stane mladým autorům tváří v tvář.

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – VIII. ročník
TÉMA VIII. ROČNÍKU: Okamžik štěstí
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Moravě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o., pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích
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