
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 

Památník písemnictví na Moravě 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Slovanské hradiště ožije literárními talenty 
 

Největší tuzemská literární soutěž pro mládež Skrytá paměť Moravy vyvrcholí v pátek 

10. června slavnostním vyhlášením výsledků svého desátého ročníku na Slovanském 

hradišti v Mikulčicích. Zástupci Jihomoravského kraje, vyhlašovatele a hlavního 

organizátora literárního klání autorů od 12 do 19 let, zde předají ceny a finanční prémie 

tvůrcům vítězných textů na téma „Náhody neexistují“. 

 

Odborná porota v čele s básníkem Radkem Malým vybírala z 247 soutěžních prací, které 

jejich autoři zaslali do Památníku písemnictví na Moravě. Skrytá paměť Moravy letos oslovila 

literární naděje ve třinácti krajích celé ČR, žádný příspěvek nedorazil pouze z Karlovarského 

kraje. Nejvíce zastoupeny jsou všechny moravské regiony, zejména proto, že v nich Památník 

každoročně organizuje kurzy tvůrčího psaní s tradičním názvem Krocení literární múzy. 

V zimních měsících se do nich zapojilo v klubech, knihovnách, školách, muzejích a 

kulturních domech ve 20 městech celé Moravy 838 žáků a středoškolských studentů. 

 

Soutěžní téma letošního roku se promítlo do řady prací různě řešenou otázkou co je a není 

náhoda. Často se soutěžící snažili zadání svými příběhy podpořit, ale také vyvrátit. Vesměs na 

pozadí osobních prožitků, vztahovými peripetiemi, historickými souvislostmi nebo snahou 

ukázat roli náhody v příbězích reálných i smyšlených hrdinů. Ukázky z vítězných soutěžních 

prací zazní v Mikulčicích v autorském přednesu a následně budou publikovány v podobě 

tradiční literární přílohy v právě připravovaném Sborníku Muzea Brněnska.  

 

V odborné porotě dále zasedli spisovatel Jan Němec, literátka Věra Linhartová, Libuše 

Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Vojen Drlík, čestný zástupce 

Památníku písemnictví na Moravě. Organizace se zhostili příspěvkové organizace Muzeum 

Brněnska - Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně - Slovanské 

hradiště v Mikulčicích. 

 

 

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – X. ročník 

TÉMA X. ROČNÍKU: Náhody neexistují… 
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