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Kdo je hoden titulu „Veličenstvo kniha“?
EkoCentrum Brno udělí titul za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu.
Začátkem letošního roku vyhlásilo EkoCentrum Brno již 3. ročník oblíbené soutěže pro děti a mládež
MOJE VELIČENSTVO KNIHA o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Co
rozhodovalo? Celkové výtvarné pojetí, technické zpracování, využití přírodních a recyklovaných
materiálů, literární obsah, ale především originalita a nápaditost.
Knížky přihlásilo do soutěže 25 individuálních autorů a 13 autorských kolektivů dětí nejen z Brna
a okolí, ale dokonce i z Havířova, kde má Moje Veličenstvo kniha již svoje skalní příznivce. I
tentokrát se sešla nádherná dílka: knížky s keramickými deskami, vonící kořením a vyzdobené
semínky, napsané tajnou abecedou, okrášlené sušeným kvítím, ovocem, podzimním listím či
mechem. Vítězové za svoje výjimečné knížky získají šlechtické glejty a knižní ceny, které věnovala
nakladatelství Albatros a Mladá Fronta.
Kdo získá tento rok titul „Veličenstvo kniha“ a bude slavnostně pasován? To bude prozrazeno na
slavnostním vyhodnocení ve středu 25. dubna v 15.00 v prostorách EkoCentra Brno.
„Hodnocení knížek je opravdový zážitek, ale i velice nesnadný úkol. Některá dílka jsou výjimečná literárním
zpracováním, jiná originálním vývarným pojetím. Doufáme, že všem byla odměnou radost z tvoření a že naší
soutěži zachovají svou přízeň i příští rok, “ uvedla koordinátorka soutěže Barbora Lučeničová z EkoCentra
Brno. Ekologické hledisko uplatnili autoři nejen v technickém zpracování (využití přírodních materiálů, práce
s ručním papírem), ale i v obsahu předložených soutěžních pracíc (několikrát se objevilo např. téma třídění
odpadů). Novinkou byla tento rok samostatná kategorie „Knižní vazba“, ve které se účastnili soutěže zejména
studenti středních polygrafických škol, ale i amatéři.
A na závěr tip: myslíte si, že dobře znáte Brno a jeho zákoutí? A co takhle brněnská strašidla? Skřítek
Cibulkovitý, Žabáček Travní nebo Nádražáček Královopolský? Že ne? Přijďte se podívat na knihu „Brněnská
strašidla a kde je najít“ a ostatní vítězné práce do knihovny Jiřího Mahena v Brně, kde budou všechny
vystaveny po celý květen. Fotografie (nejen) vítězných knížek a další informace o soutěži najdete na stránkách
www.ecb.cz.
Konání akce podpořili: Statutární město Brno, Ministerstvo kultury, nakladatelství Albatros a Mladá

Fronta.
EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které si připomnělo už 16 let nepřetržité existence. Ve svých
stěžejních projektech se zaměřuje především na témata z oblasti ekologie, ochrany přírody, zdravého životního
stylu a neziskového sektoru. Vedle stálého informačního centra s knihovnou, ekologickou poradnou,
knihkupectvím a dalšími programy pro návštěvníky v Brně na Ponávce patří ke stěžejním dlouhodobým
projektům výukové programy a volnočasové aktivity pro děti, Stezka zdraví Brno – Lelekovice a vzdělávací
program pro dospělé. Více informací na www.ecb.cz.
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