TISKOVÁ ZPRÁVA

Voda má, voda má…
Literární soutěž Skrytá paměť Moravy právě vstupuje do svého třináctého ročníku.
Nové téma „Voda má, voda má…“ slavnostně vyhlásil 24. října v Památníku písemnictví
na Moravě ing. Tomáš Soukal, radní Jihomoravského kraje. Soutěž je určena mladým
lidem ve věku 12–19 let, kteří své prozaické texty mohou posílat do 31. března 2019 na
adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.
Téma literárního klání „Voda má, voda má…“ nabízí nepřeberné množství souvislostí.
Všudypřítomný živel má mnoho tváří a barev, je životodárný i ničící... Záleží pouze na
budoucích literátech, kterou z podob tohoto živlu ztvární. Mladší soutěžící ve věku 12–15 let
mohou zaslat libovolný prozaický text na zadané téma, pro starší autory ve věku 16–19 let je
určen žánr povídky.
V zimních měsících se budou konat putovní semináře tvůrčího psaní Krocení literární múzy,
vedené lektory Památníku písemnictví na Moravě. Zájemci se na nich mohou seznámit
s různými technikami literární tvorby, setkat se s ostatními mladými pisateli a načerpat
inspiraci pro vlastní tvorbu. Od ledna do března se semináře uskuteční ve spolupráci
s moravskými knihovnami, muzei a školami.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Památníku písemnictví na Moravě
14. června 2019. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii, vybraných odbornou
porotou, získají finanční odměnu v hodnotě 1000 – 6000 Kč dle umístění a jejich práce budou
otištěny v samostatné literární příloze Sborníku Muzea Brněnska.
Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na
webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz a na Facebooku
Skrytá paměť Moravy.
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