
Soutěž organizačně zajišťuje a odborně garantuje Muzeum 
Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)  
a Masarykovo muzeum v Hodoníně.

 P O D M Í N K Y  S O U T Ě Ž E

PřEDMĚT SOUTĚŽE  

Předmětem soutěže jsou prozaické texty tematicky zaměřené 
na specifičnost Moravy. Inspirací by měla být místní událost, 
zajímavé místo, předmět, pověst nebo osobnost, vše co 
nějakým způsobem spoluvytváří prostor, v němž pisatel žije  
a který jej oslovuje svým duchem. Právě moravský genius loci  
a čas by měly hrát důležitou úlohu v obsahu prózy.

VYhlášENÍ SOUTĚŽE, UzáVĚrKa PřihlášEK,  
VYhlášENÍ  VýSlEDKů

Soutěž je vyhlášena ke dni 17. listopadu 2006. Uzávěrka 
přihlášek je 31. března 2007. Slavnostní vyhlášení vítězů 
a čtení vítězných literárních textů se uskuteční ve druhé 
polovině června 2007 v pobočce Masarykova muzea 
v hodoníně – Slovanském hradišti v Mikulčicích  
za přítomnosti veřejnosti.

ÚčaSTNÍci SOUTĚŽE  

Soutěže se mohou zúčastnit všichni mladí lidé, kteří ke dni 
uzávěrky přihlášek dosáhli minimálně věku 12 let 
 a maximálně 19 let.

Účastníkem soutěže se stává autor podáním přihlášky,  
a to nejpozději do 31. března 2007 na adresu Památník 
písemnictví na Moravě, Klášter 1, rajhrad, 664 61, 
pamatnik.rajhrad@quick.cz, nebo Masarykovo muzeum 
v hodoníně, zámecké nám. 9, hodonín, 695 01, 
masarykovomuzeum.hod@iol.cz .

Přihláška musí obsahovat:
1. Průvodní list s následujícími údaji: jméno a příjmení, 

rok narození, adresa bydliště, adresa školy, učiliště, 
zaměstnavatele, telefon, email, portrétní fotografie.

2.  Autorský text v pěti kopiích a v elektronické podobě.
 (Úplnou přihlášku je možno zaslat elektronicky, je však 

nezbytné doručit poštou pět kopií textu.)

3.  Čestné prohlášení autora, že přihlašovaný text je výhradně 
jeho vlastním dílem.

Podáním přihlášky autor vyjadřuje svůj souhlas s případným 
zveřejněním svého textu v prostředcích vyhlašovatele  
a organizátorů soutěže, a to bez nároku na honorář. 

SOUTĚŽNÍ PřÍSPĚVKY

Příspěvky jsou rozděleny podle věku soutěžících do dvou 
kategorií:

1.  kategorie – texty autorů ve věku od 12 do 15 let
2.  kategorie – texty autorů ve věku od 16 do 19 let

Každý autor může soutěž obeslat pouze jedním a to 
nepublikovaným textem v českém jazyce v rozsahu:

1.  kategorie – v rozsahu 1 - 3 normostran  
( 1800 - 5400 znaků)

2.  kategorie – v rozsahu 4 - 10 normostran 
 ( 7200 - 18000 znaků)

Rukopisy se nevracejí.

POrOTa SOUTĚŽE

Porotu jmenuje Rada Jihomoravského kraje na doporučení 
organizátorů.

Porota je pětičlenná. Na svém prvním zasedání volí ze svého 
středu předsedu a stanoví způsob hodnocení příspěvků. Funkci 
tajemníka poroty zastává pověřený pracovník organizátorů 
soutěže.

Porota hodnotí zaslané příspěvky a navrhuje vyhlašovateli 
soutěže jejich ocenění. V každé kategorii lze ocenit tři 
příspěvky první, druhou a třetí cenou. Některá cena může 
být udělena dvakrát, nelze však ocenit celkem více než tři 
příspěvky v každé kategorii.
Porota s návrhem ocenění předkládá i návrh programu 
závěrečného veřejného čtení.

OcENĚNÍ 

Oceněné texty a případně další porotou doporučené 
příspěvky budou publikovány v prostředcích vyhlašovatele, 
případně organizátorů soutěže a předneseny při slavnostním 
vyhlašování výsledků soutěže v Mikulčicích.

S umístěním na prvních třech místech jsou spojeny hmotné  
či peněžité odměny ve výši:

I . kategorie    1. cena 3 000 Kč
  2. cena 2 000 Kč
  3. cena 1 000 Kč

II. kategorie   1. cena 6 000 Kč
  2. cena 5 000 Kč
  3. cena 4 000 Kč

záVĚrEčNá USTaNOVENÍ

Proti rozhodnutí poroty a vyhlašovatele není odvolání.

Rada Jihomoravského kraje
    Brno 17. listopadu 2006

  L i t e r á r n í  s o u t ě ž   S K r Y T á  P a M Ě ť  M O r a V Y
V ZÁJMU PROHLUBOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ O REGIONU, MÍSTU, OSOBNOSTECH A UDÁLOSTECH A POSILOVÁNÍ VĚDOMÍ 
SOUNÁLEŽITOSTI S DĚJINAMI A OSUDY ZEMĚ, V NÍŽ ŽIJEME, S OHLEDEM NA BOHATOU HISTORII MORAVY A JEJÍ 

CELOEVROPSKÝ VÝZNAM VE SVĚTLE ODKAZU VELKOMORAVSKÉ TRADICE VYhlašUJE raDa JihOMOraVSKÉhO KraJE  
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO MLÁDEŽ  SKrYTá PaMĚť MOraVY.


