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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Hledáme literární talenty 
 

Každoroční slavnostní odpoledne, pořádané na počest vzniku Československa, se v Památníku 
písemnictví na Moravě uskuteční v úterý 25. října 2016 od 15.00 hod. Jak se již stalo tradicí, 
zástupce Jihomoravského kraje při této příležitosti otevře nový ročník literární soutěže Skrytá 
paměť Moravy. Radní Jiří Němec představí téma XI. ročníku, které mohou v letošním školním 
roce žáci a studenti od 12 do 19 let zpracovat a zapojit se do nejvýznamnějšího tuzemského 
měření dovednosti mladých literátů. 
 
Loňští laureáti soutěže přednesou úryvky z oceněných textů. Matyáš Kyncl (I. kategorie do 15 
let) vytvořil příběh s názvem Achilles a banán, který vtipnou formou vypráví příběh oživlého 
ovoce a zeleniny.  Jan Jindřich Karásek (II. kategorie do 19 let) představí povídku Tahat šero, jež 
otevřeně vykresluje vztahy dvou mladých lidí na pozadí náhody. O hudební doprovod, složený 
z kytarového kvarteta a zpěvu s kytarou, se postarají žáci ZUŠ Židlochovice, pobočka Rajhrad. 
Připraveno je také ohlédnutí za deseti minulými ročníky již prestižního literárního klání. 
 
Slavnostní odpoledne v Památníku písemnictví na Moravě je volně přístupné široké veřejnosti. 
Přínosné může být zejména pro učitele českého jazyka a literatury, kteří by své žáky a studenty 
chtěli podrobněji informovat o soutěži Skrytá paměť Moravy. Hovořit se bude také o 
možnostech, jak zapojit talentované svěřence do dílen tvůrčího psaní. Ty bude Památník 
písemnictví na Moravě organizovat v prvních třech měsících roku 2017 ve vybraných 
moravských městech dle zájmu knihovníků, pedagogů, žáků a studentů. 
 
 
3. 10. 2016 
 
Kde: Památník písemnictví na Moravě, areál benediktinského kláštera v Rajhradě 
Kdy: úterý 25. října 2016, v 15.00 hod. 
Akce: Ať žije republika! Slavnostní odpoledne při příležitosti státního svátku Vznik 
samostatného Československa bude spojeno s vyhlášením jedenáctého ročníku literární soutěže 
Skrytá paměť Moravy a autorským čtením mladých autorů. 
Soutěž: Skrytá paměť Moravy. Literární soutěž pro mládež od 12 do 19 let. XI. ročník. Vyhlašuje 
Jihomoravský kraj. 
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Šudomová 
 
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad,  
www.muzeumbrnenska.cz, pamet@muzeumbrnenska.cz,  
tel.: +420 547 229 932 
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