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7. ročník soutěže Moje Veličenstvo kniha má své vítěze
EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2011 za nejoriginálnější
vlastnoručně vytvořenou knihu. Po celý rok se jím budou pyšnit žákyně ze ZŠ
Řehořova 3 v Brně.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 15. dubna 2011 v prostorách Penzionu Pod
Ronovem v Babicích nad Svitavou. Vítězové soutěže si odnesli diplomy, knižní ceny, čtenářské
průkazy do Knihovny Jiřího Mahena, mladší účastníci pěkné hračky a výtvarné potřeby. Před
vyhlášením vítězů byly po celé dopoledne otevřeny tvořivé dílničky pro všechny účastníky.
Během celého programu bylo možné prohlédnout si výstavu všech prací zaslaných do soutěže.
V letošním roce se sešlo 78 knih a to 51 od individuálních autorů a 27 od autorských
kolektivů. Knihy do soutěže dorazily nejen z Brna a jeho okolí, ale například až z Havířova.
„Letošní ročník soutěže zaznamenal premiéru v podobě knihy s přílohou na CD vloženou do
desek. Opět v soutěži nechyběly knihy rozmanitých tvarů jako například kniha ve tvaru misky s
kulatými listy, nebo kniha vysoká 140 cm,“ připomněla koordinátora soutěže Petra Veselá.
,,Překvapila mě originalita a nápaditost tvůrců knih. Těší mě, že se dnešní mládež věnuje
literatuře a knihám,“ řekla patronka letošního ročníku atletka Šárka Kašpárková při předávání
cen vítězům.
Všechny vítězné práce i s některými dalšími knihami můžete vidět na výstavě v Knihovně
Jiřího Mahena od 26. dubna do 22. května 2010 v půjčovní době knihovny.
Moje Veličenstvo kniha je celorepublikově ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež.
Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy v kategoriích do 6 let, 7 až 12, 13 až 18 let. 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 Veličenstvo kniha.
Soutěž podpořili: Ministerstvo kultury, Městská část Brno – střed, Statutární město Brno,
Knihovna Jiřího Mahena a nakladatelství Fragment, Jota, Albatros Media a.s. a Portál, tímto
bychom chtěli všem donorům poděkovat.
Další informace, výsledkové listiny, složení poroty nebo fotogalerie najdete na www.ecb.cz.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na
podporu a propagaci ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou,
ekologickou poradnou, knihkupectvím a šetrným Obchůdkem v Brně na Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří
také výukové a volnočasové programy pro děti, akce na Stezce zdraví Brno – Lelekovice a vzdělávací program
pro dospělé. Více informací na www.ecb.cz.

