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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Ať žije republika! 
Každoroční slavnostní odpoledne, pořádané na počest Vzniku samostatného 
Československa, se koná v Památníku písemnictví na Moravě již ve středu 22. října 
od 16.00 hod. Zástupce Jihomoravského kraje zde slavnostně vyhlásí IX. ročník literární 
soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy a spolu s ním téma, které v letošním školním 
roce mohou žáci a studenti od 12 do 19 let literárně zpracovat. Autorská čtení budou v režii 
loňských oceněných účastníků soutěže. Tematický příspěvek O tvůrčím psaní a hledání 
paměti přednese Eva Davidová z Divadelní fakulty JAMU v Brně.   
 
Mladé autorky z loňských stříbrných míst přečtou své oceněné texty. Tereza Halúzková 
(I. kategorie do 15 let) napsala příspěvek Okamžik štěstí, který vypráví z perspektivy sirotka 
o štěstí nalezeném v nové rodině. Kateřina Hurdálková (II. kategorie do 19 let) představí povídku 
Poslední podzim, jež otevřeně vykresluje složité rodinné vztahy. O hudební doprovod 
slavnostního odpoledne se postarají sourozenci Lucie a Jiří Langovi. Avizovanou inspirativní 
přednášku o tvůrčím psaní přednese Eva Davidová z Janáčkovy akademie múzických umění 
v Brně a lektorka dílen zaměřených literárním směrem ve Středisku volného času Lužánky. 
Zároveň bude její přednáška pozvánkou k doprovodným programům soutěže Krocení literární 
múzy, které Památník chystá na leden až březen.  
Odpoledne v Památníku písemnictví na Moravě je volně přístupné široké veřejnosti. Přínosné 
může být zejména pro učitele českého jazyka, kteří by své hodiny slohu rádi obohatili tvůrčím 
psaním či zapojením žáků do literární soutěže. 
 
Kde: Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera v Rajhradě 
Kdy: středa 22. října 2014, v 16.00 hod. 
Akce: Ať žije republika! Slavnostní odpoledne při příležitosti státního svátku Vznik 
samostatného Československa bude spojeno s vyhlášením devátého ročníku literární soutěže 
Skrytá paměť Moravy a autorským čtením mladých autorů. 
Soutěž: Skrytá paměť Moravy. Literární soutěž pro mládež od 12 do 19 let. IX. ročník. 
Vyhlašuje Jihomoravský kraj. 
 
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad,  
www.muzeumbrnenska.cz, pamet@muzeumbrnenska.cz,  
tel.: +420 547 229 932 
 
 
 


