
Tisková zpráva EkoCentra Brno 
ze dne 16. března 2018 


Moje Veličenstvo kniha: 14. ročník unikátní soutěže

EkoCentrum Brno vyhlásilo 14. ročník výtvarně literární soutěže pro děti a mládež Moje Veličenstvo kniha. Účastníci soutěže přihlašují vlastnoručně vytvořenou originální knihu. 


”Často slyším, že dnešní děti málo čtou a nemají vztah ke knihám, přesto každý rok dostáváme desítky vlastnoručně vyrobených knížek, za kterými je spousta tvořivosti a nadšení,” sdělila organizátorka letošního ročníku Alice Ševčíková z EkoCentra Brno. 

Patronem této ojedinělé výtvarně literární soutěže se v průběhu předchozích ročníků stali například herec, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam, mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková nebo brněnský herec Jiří Kniha. 
Soutěže Moje Veličenstvo kniha se v letošním roce mohou zúčastnit jak jednotlivci tak i kolektivy v kategoriích: MŠ, 1. stupeň ZŠ (1.– 5. třída); 2. stupeň ZŠ (6.– 9. třída); střední školy, gymnázia, střední odborné školy.

Kromě vítězů jednotlivých kategorií bude vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha 2018. 
Soutěžní příspěvky je možno doručit do 5. 4. 2018 do 17 hodin. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a zahájení výstavy přihlášených prací proběhne 16. 5. 2018 v inspiračním a zážitkovém centru Písečník 94 v Brně. 


Zajímavé informace o soutěži
Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Soutěž probíhá nepřetržitě od roku 2005, cílem je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy. Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Moje Veličenstvo kniha. 
Soutěž představuje knihu jako soubor náročných uměleckých a řemeslných disciplín, ale současně vysílá ke svým účastníkům přitažlivé poselství: vytvořit vlastní knihu dokáže každý, to nejcennější na ní je osobní vklad a originalita. Loni do soutěže přihlásili mladí tvůrci 55 originálních vlastnoručně vytvořených knih, které doputovaly z celé republiky i ze zahraničí. Zvláštní ocenění za knihu z největší vzdálenosti získala knížka, jejímiž autorkami jsou Stefania Magdalini Angelopoulou a Karolina Nefeli z Řecka. 
	
	-Akci finančně podpořilo Statutární město Brno.	

	
	Kontakt na organizátory soutěže: 
EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, tel.: 515 548 465, Alice Ševčíková, e-mail: mvk@ecb.cz. Podrobné informace o soutěži a výstupy předchozích ročníků jsou k dispozici na www.ecb.cz.



EkoCentrum Brno je nezisková organizace, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94 v Brně. Ke stěžejním aktivitám centra patří také oblíbené programy pro školy a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996 provozuje EkoCentrum Brno Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na www.ecb.cz.
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