
TISKOVÁ ZPRÁVA 

Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad 

Krocení literární múzy letos online 

Pořadatel: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 

Termín konání: do konce března 2021, dle individuální domluvy 

Semináře tvůrčího psaní Krocení literární múzy se letos konají on-line. Jedná se o tradiční 

doprovodný program Skryté paměti Moravy, literární soutěže pro mládež ve věku 11-19 let, 

který nabízí inspiraci k napsání soutěžního textu. Téma letošního 15. ročníku reaguje na 

aktuální společenskou situaci a nabízí mladým autorům téma „Život v době korony“.  

Pod vedením lektorek Muzea Brněnska si účastníci mohou vyzkoušet techniky tvůrčího psaní 

a pokusit se literárně ztvárnit svou osobní zkušenost s životem v nouzovém stavu nebo 

napsat smyšlený příběh současnými událostmi inspirovaný. 

Přednostně jsou semináře určeny školním skupinám, termín vždy záleží na individuální 

domluvě s vyučujícím. Základní délka jednoho kurzu je 45 minut. Až do konce března 2021 se 

mohou zájemci hlásit prostřednictvím e-mailové adresy pamet@muzeumbrnenska.cz. 

Seminář je bezplatný. 

A jaké texty na seminářích vznikají? Například básně, jako je tato od Kryštofa Nekudy ze 

sekundy Katolického gymnázia Třebíč: 

Covid – všudypřítomný 

Hej, ty malej, béžovej panáčku, co u té krabice sedíš?  

Koukáš tam na ni jak tumpachovej a furt do displeje hledíš… 

To máš takhle, kluku z vesmíru, máme tady online hodinu. 

Kvůli koroně, kvůli koroně mám doma celou rodinu. 

To mě štípni, u vás je to taky? My s tím už tři roky bojujem. 

A tak hledáme nějakou volnou nenakaženou zem. 

To máš takhle, chlapče milý, to už asi nikde nenajdeš, 

dneska už má toho covida dokonce i malá veš. 

Taky nosíte ty divný náhubky? My jsme už z toho všichni cvoci. 

Taky nosíme a ještě nesmíme chodit ven o půlnoci. 

A tak potkal jsem klučinu z vesmíru, co byl z toho celej zelenej.  

Za týden mi stejně napsal, že už taky nakaženej.  

Kontakt:  
Mgr. Andrea Procházková, Ph.D.         
kurátorka – literární historička 
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace  
E-mail: a.prochazkova@muzeumbrnenska.cz www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz 
Tel. 544 544 282 www.facebook.com 


