
Krocení literární múzy 2009  
Seminář Krocení literární múzy chce podpořit literární soutěž Skrytá paměť Moravy; jeho úkolem je ve 
45 –60 minutách podnítit účastníky, aby se nebáli psát prozaické texty, cizelovat je, tedy zdokonalovat 
se ve svém psaní až na nejvyšší dosažitelnou úroveň. 

Workshop je určený pro dvě věkové skupiny žáků a studentů: I. kategorie: od 12 do 15 let, II. kategorie 
od 16 do 19 let. Kategorie odpovídají věkovému rozdělení pisatelů v literární soutěži Skrytá paměť 
Moravy. Účast na seminá ři je bezplatná!  

Maximální počet účastníků je vždy 15 žáků či studentů. (Po obsazení semináře se lze individuálně 
domluvit i na dalším termínu.) Přihlásit se je možno na emailovou adresu 
vitova.pamatnik.rajhrad@o2active.cz 

 
Termíny a místa konání seminářů Krocení literární múzy: 

Jihomoravský kraj 
RAJHRAD - 21. ledna 
I.kategorie od 10.00 do 11.00 hodin 
II.kategorie od 11.30 do 12.30 hodin 
- vždy v Památníku písemnictví na Moravě, v areálu benediktinského kláštera, Klášter 1, Rajhrad 
HODONÍN - 4. února 
I.kategorie od 10.30 do 11.30 hodin 
II.kategorie od 12.00 do 13.00 hodin 
- vždy v sále Masarykova muzea Hodonín Evropa, Národní třída 21 
BRNO - 11. února 
I.kategorie od 9.30 do 10.30 hodin 
II. kategorie od 11.00 do 12.00 hodin 
- vždy v prostorách divadelního studia Dialog II, 3. patro Staré radnice, Mečová 5/7 
ZNOJMO - 5. února 
I.kategorie od 10.30 do 11.30 hodin 
II. kategorie od 12.00 do 13.00 hodin 
- vždy v Domě umění, Masarykovo náměstí 11 

Moravskoslezský kraj  
NOVÝ JIČÍN - 16. února 
I.kategorie od 10.45 do 11.45 hodin 
II. kategorie od 12.00 do 13.00 hodin 
- vždy v Žerotínském zámku v Novém Jičíně, 28. října 12, vstup z druhého nádvoří u kašny 
OSTRAVA - 3. března  
I.kategorie od 11.00 do 12.00 hodin 
II.kategorie od 12.15 do 13.15 hodin 
- vždy v přednáškovém sále Ostravského muzea, Masarykovo náměstí 1 

Kraj Vyso čina  
JIHLAVA - 26. února 
I.kategorie od 10.15 do 11.15 hodin 
II. kategorie od 11.30 do 12.30 hodin 
- vždy v Městské knihovně Jihlava, Hluboká 1 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - 4. března 
I.kategorie od 10.00 do 11.00 hodin 
II.kategorie od 11.15 do 12.15 hodin 
- vždy v Knihovně Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo nám. 5 
TŘEBÍČ - 17. února 
I. kategorie od 9.30 do 10.30 hodin 
II. kategorie od 10.45 do 11.45 hodin 
- v prostorách zámecké sedlárny Muzea Vysočiny Třebíč, Zámek 1 



Zlínský kraj 
ZLÍN - 25. února 
I.kategorie od 11.30 do 12.30 hodin 
II.kategorie od 12.45 do 13.45 hodin 
- vždy v Muzeu jihovýchodní Moravy Zlín, Soudní 1, v 1. patře zámku v přednáškovém sálu 
VSETÍN - 10. února 
I.kategorie od 11.45 do 12.30 hodin 
II. kategorie od 12.40 do 13.25 hodin 
- vždy v Masarykově veřejné knihovně Vsetín, Dolní náměstí 1356 

Olomoucký kraj 
OLOMOUC - 22. ledna  
I.kategorie od 10.00 do 11.00 hodin 
II.kategorie od 11.15 do 12.15 hodin 
- vždy ve Vlastivědném muzeu Olomouc, náměstí Republiky 5 
PŘEROV - 3. února 
I.kategorie od 10.30 do 11.30 hodin 
II.kategorie od 11.45 do 12.45 hodin 
- vždy v Muzeu Komenského v Přerově, Horní náměstí 31, Rytířský sál v Korvínském domě 

 


