Vítězové Skryté paměti Moravy
Odpoledne 14. června 2013 se konalo ve Slovanském hradišti v Mikulčicích slavnostní
předávání cen vítězům literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy 2012/2013.
Vítězkou I. kategorie (12–15 let) se stala Kristýna Suchánková z Ostravy – Polanky nad
Odrou, Magdaléna Špačková z Předklášteří zopakovala své vítězství v soutěži z
předloňska, tentokrát ale ve II. kategorii (16–19 let).
Ceny předali úspěšným soutěžícím náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek,
člen Rady Jihomoravského kraje Jiří Němec a za odbornou porotu Libuše Nivnická, ředitelka
Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Diplomy za druhá místa si odnesli v I. kategorii Štěpán Kus z Ostravy-Martinova a Adéla
Ficová z Brna ve II. kategorii. Třetí místo mezi mladšími spisovateli vybojovala Petra
Pikulová z Kuřimi, mezi staršími pak Vojtěch Mašín ze Šakvic. Porota rozdala také čestná
uznání: ta si v kategorii do 15 let odnesla Sára Konvalinková z Brna a Kristýna Slováková z
Ostravy, v kategorii do 19 let byla porotou pochválena Eva Halačková z Hustopečí a Karolína
Hurdálková ze Starovic. Obě děvčata byla oceněna již po několikáté. Eva Halačková získala
v loňském roce třetí místo v II. kategorii, Karolína Hurdálková si stejně jako loni odnesla
čestné uznání.
Na vyhlášení výsledků byli pozváni všichni účastníci soutěže i se svými rodiči a pedagogy,
kteří je v soutěži podporovali. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích se soutěžící i hosté
setkali s vyhlašovateli, organizátory a odbornou porotou. Ta vybírala vítězné texty
z devadesáti čtyř soutěžních příspěvků. Letošní soutěžní téma Pošli to dál! bylo inspirováno
odkazem Konstantina a Metoděje, jejichž příchod na Velkou Moravu si v tomto roce
připomínáme 1150. výročím. Mladí autoři vyprávěli příběhy nejrůznějších významných
osobností naší historie, jejichž odkaz se předává po generace, několik soutěžních přípěvků se
také přímo věnovalo soluňským bratrům. Na mikulčickém vyhlašování proběhlo tradiční
autorské čtení oceněných. Jejich úplné texty si mohou zájemci přečíst na webových stránkách
Muzea Brněnska www.muzeumbrnenska.cz nebo ve speciální příloze Sborníku Muzea
Brněnska 2013, která bude věnována Skryté paměti Moravy a vyjde na podzim.
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