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Soutěž Moje Veličenstvo kniha zahájila již 9. ročník

EkoCentrum Brno vyhlásilo 9. ročník unikátní výtvarně literární soutěže pro děti a mládež Moje 
Veličenstvo kniha. Účastníci soutěže přihlašují vlastnoručně vytvořenou originální knihu. 

“Jako každý rok se velice těšíme na nejrůznější práce žáků a studentů, věříme, že první příspěvky k nám 
dorazí již velmi brzy, i když do uzávěrky zbývá ještě poměrně dlouhá doba,” sdělila organizátorka 
letošního ročníku Kateřina Grunová z EkoCentra Brno.  

Patronem této ojedinělé výtvarně literární soutěže pro děti a mládež se letos již podruhé stal pan Arnošt 
Goldflam, spisovatel, herec a režisér. “Vloni se děti snažily, měly tam i některé velice pěkné nápady a 
výtvarná řešení. Když mají děti volnou ruku, popustí uzdu i své bohaté fantazii, až se někdy dospělí 
podiví!”,  komentoval výsledky předchozího ročníku soutěže.

Soutěže Moje Veličenstvo kniha se v letošním roce mohou zúčastnit žáci a studenti základních a 
středních škol v Jihomoravském kraji. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy v kategoriích 1. stupeň 
základní školy, 2. stupeň základní školy, střední škola. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i 
absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha 2013. Soutěžní příspěvky je 
možno doručit do 28.2. 2013. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s tvořivými dílničkami pro děti a výstavou odevzdaných prací 
proběhne 27.3. v Terénním středisku v Babicích nad Svitavou. Letošní inovovaná podoba soutěže je 
součástí projektu Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentálním vzdělávání s 
důrazem na realizaci praktických programů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Zajímavé informace o soutěži Moje Veličenstvo kniha
Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem 
soutěže 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 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. Minulého ročníku soutěže se zúčastnilo rekordních 119 knih.

Kontakt na organizátory soutěže: 
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.: 545 246 403, ecb@ecb.cz; Ing. Kateřina Grunová, 
katka@ecb.cz, tel.: 775 211 776. Podrobné informace o soutěži a výstupy předchozích ročníků jsou k 
dispozici 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 a zdravého životního stylu. Provozuje centrum pro veřejnost s knihovnou, ekologickou poradnou, 
knihkupectvím a dobročinným antikvariátem v Brně na Ponávce 2. Ke stěžejním aktivitám patří také oblíbené programy pro školy 
a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996 provozuje sdružení Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na 
www.ecb.cz.


