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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Pošli to dál! 

U příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného Československa vyhlásila Rada 

Jihomoravského kraje již posedmé literární soutěž pro mládež s názvem Skrytá paměť 

Moravy. Soutěž si klade za cíl podpořit regionální cítění a uvědomění mladé generace a 

rozvíjet její slovesnou tvořivost. Letošní téma zní „Pošli to dál!“ 

VII. ročník soutěže prohlásila oficiálně za vyhlášený paní JUDr. Hana Holušová, vedoucí 

Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu JMK. Vyhlášení proběhlo 24. října na 

slavnostním podvečeru „Ať žije republika!“ v Památníku písemnictví na Moravě. Rok 2013 

se ponese v duchu oslav výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tyto 

osobnosti inspirovaly také letošní soutěžní námět. Prozaické texty na téma „Pošli to dál!“ 

mohou být zpracovány jako skutečný či smyšlený příběh osobností moravských a českých 

dějin, které zásadně a pozitivně ovlivnily své současníky i budoucí generace i jako příběh 

těch, kteří jejich poselství přijali, a to jim ovlivnilo život.  

Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé mezi 12 a 19 lety, kteří pošlou do 31. března 2013 

soutěžní text na adresu Památníku písemnictví na Moravě. Průběh soutěže bude možné 

sledovat na facebooku, kde má Skrytá paměť Moravy svou stránku. Nezůstane ale jen u 

virtuálního setkávání. Během ledna až března budou pořádány v moravských městech 

bezplatné semináře tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy, které žákům a studentům 

pomohou téma rozvinout. Texty zaslané do soutěže posoudí odborná porota a slavnostní 

vyhlášení výsledků proběhne v druhé polovině června ve Slovanském hradišti v Mikulčicích.  

Aktuální podmínky soutěže, její statut a přihlášku naleznou zájemci na webových stránkách 

vyhlašovatele a pořádajících institucí – Muzea Brněnska a Masarykova muzea v Hodoníně: 

www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info . 
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