Tisková zpráva EkoCentra Brno
ze dne 12. června 2020

Veličenstvo kniha přežilo epidemii ve zdraví
EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2020 za nejoriginálnější vlastnoručně
vytvořenou knihu v ojedinělé výtvarně literární soutěži pro děti a mládež.
Absolutním vítězem soutěže za rok 2020 se stala kniha Lexikon čar a kouzel autorů ze
základní umělecké školy F.B. Ševčíka z Jedovnic.
Moje Veličenstvo kniha je soutěž v knižní tvorbě určená dětem a mládeži. Zúčastnit se mohou
jednotlivci i kolektivy od škol mateřských až po střední. Šestičlenná odborná 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.
“Letošní ročník proběhl za nečekaně výjimečných okolností, ze dne na den kvůli epidemii
koronaviru přerušily činnost prakticky všechny druhy kolektivů, které tvoří obvykle většinu
účastníků této náročné soutěže. Přesto účastníci, kteří letos většinou tvořili nebo dokončovali své
výtvory doma v improvizovaných podmínkách, přihlásili krásných 25 soutěžních prací,” připomněl
Zbyněk Zavadil, ředitel EkoCentra Brno a zakladatel soutěže.
“Neplánovanou novinkou letošního výjimečného ročníku se staly dvě soutěžní práce, které takřka s
novinářskou pohotovostí reagovaly na aktuální situaci,” doplnila Niki Florianová, organizátorka
soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 12. června 2020 ve skvělé atmosféře na zahradě
inspiračního centra Písečník 94 v Brně, jehož zřizovatelem je EkoCentrum Brno.
Do soutěže přihlásili mladí tvůrci 25 originálních, vlastnoručně vytvořených knih, které doputovaly
z různých míst České republiky.
Všechny přihlášené práce si zájemci mohou prohlédnout v otvírací době centra Písečník 94
až do konce července 2020. Více informací najdete na www.ecb.cz.
Akci finančně podpořilo Statutární město Brno.
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.
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.
_____________________________________________________________________________________
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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