
KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY 2023 

 

Semináře tvůrčího psaní Krocení literární múzy jsou doprovodným programem literární 
soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, jejíž 17. ročník vyhlásil 19. října 2022 
Jihomoravský kraj. Ve spolupráci se školami, muzei a knihovnami pořádá tato setkání 
pobočka příspěvkové organizace Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě. 

Cílem seminářů je představit nové téma soutěže – „Sám nejsi nic“ – potenciálním soutěžícím, 
procvičit se v technikách tvůrčího psaní a motivovat účastníky k psaní vlastních prozaických 
textů a povídek. 

Dílny se budou konat v několika moravských městech během ledna, února a března 2023 ve 
dvou blocích. Jejich rozdělení odpovídá věkovým kategoriím literární soutěže. Do I. kategorie 
spadají žáci od 11 do 15 let včetně a pro věkovou skupinu od 16 do 19 let je vymezena 
II. kategorie. Seminář je připraven v rozsahu 60 minut.  

Maximální počet účastníků semináře je 20 osob. Vítány jsou třídy, vybrané skupiny žáků či 
studentů i jednotlivci. Při větší poptávce je možné se individuálně domluvit na dalším 
termínu. Semináře povedou lektorky Muzea Brněnska, z poboček Památník písemnictví na 
Moravě a Muzeum ve Šlapanicích. 

Přihlásit se lze na e-mailové adrese a.prochazkova@muzeumbrnenska.cz, případně 
telefonicky na čísle 537 026 282, vždy nejpozději týden před daným termínem. 

Účast na semináři je BEZPLATNÁ. 

 

Termíny a místa konání seminářů tvůrčího psaní 

Jihomoravský kraj: 

Břeclav – 8. února – I. kategorie v 9.00– 10.00; II. kategorie v 10.15–11.15, Městská 
knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9 

Olomoucký kraj:  

Šumperk – 7. března – I. kategorie v 10.30–11.30, II. kategorie v 11.45–12.45, Vlastivědné 
muzeum v Šumperku, Hlavní třída 22 

Moravskoslezský kraj:  

Nový Jičín – 13. března – I. kategorie v 9.00–10.00; II. kategorie v 10.15–11.15, Muzeum 
Novojičínska, prostory Žerotínského zámku, 28. října 12 

 

 

Kraj Vyso čina: 



Třebíč – 26. ledna – I. kategorie v 10.00–11.00; II. kategorie v 11.15–12.15, Městská 
knihovna v Třebíči, Hasskova ul. č. 102/2 
 
 
Žďár nad Sázavou – 7. února – I. kategorie v 10.00–11.00; II. kategorie v 11.15–12.15, 
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo nám. 5 

 

 

 


