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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Skrytá paměť Moravy 2016 zná své vítěze  

 
Literární soutěž pro mládež Skrytá paměť Moravy zná vítěze letošního X. ročníku. 
Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním cen se uskutečnilo 10. června 2016 
v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. V I. kategorii (12-15 let) si keramickou sošku 
pro vítěze odvezl Matyáš Kyncl z Hustopečí a vítězem II. kategorie (16-19 let) se stal Jan 
Jindřich Karásek, student gymnázia v Uherském Hradišti. 
  
Soutěžící, jejich rodiče, pedagogové a kamarádi se spolu s organizátory a porotci setkali 
v prostorách národní kulturní památky, spravované Masarykovým muzeem v Hodoníně. 
Ceny a finanční odměny vítězům předali radní Jihomoravského kraje Václav Božek a Jiří 
Němec spolu s ředitelem Muzea Brněnska Antonínem Rečkem.  
 
Stříbrné místo v první kategorii obsadila Klára Smětáková z Nového Jičína, třetí místo získala 
Kristýna Kiliková z Orlové. V těsném závěsu za vítězem starší kategorie se umístil Vilém 
Zouhar ze Zlína, třetí skončila ve druhé kategorii Tereza Třetinová z Moravského Krumlova. 
Ve druhé kategorii obdržela čestné uznání Eliška Kánská z Olešnice.  
 
Náhody neexistují - tak znělo téma, které letos zpracovali soutěžící do podoby svých 

prozaických textů. Porota v čele s básníkem Radkem Malým vybírala z 247 příspěvků, které 

do Památníku písemnictví na Moravě doputovaly ze třinácti krajů České republiky.  

Oceněné texty zájemci záhy naleznou na internetové adrese www.muzeumbrnenska.cz, kde 
organizátoři zveřejňují výsledky všech dosavadních ročníků Skryté paměti Moravy. 
Publikovány rovněž budou jako samostatná literární příloha Sborníku Muzea Brněnska, který 
vyjde na podzim letošního roku. 
 

SOUTĚŽ: Skrytá paměť Moravy – X. ročník 
TÉMA X. ROČNÍKU: Náhody neexistují… 
VYHLAŠOVATEL: Jihomoravský kraj 
ORGANIZACE SOUTĚŽE: Muzeum Brněnska, p. o., pobočka Památník písemnictví na Moravě, 
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o., pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích 
VYHLÁŠENÍ X. ROČNÍKU: 21. října 2015 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 10. června 2016, od 15 hodin, Slovanské hradiště - Mikulčice,   
DATUM: 10. června 2016 
PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ, Mgr. Miroslava Šudomová, tel. 547 229 932 
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