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      Tisková zpráva EkoCentra Brno
     ze dne 5. 3. 2010

____________________________________________________________________________

Moje Veličenstvo kniha: již 6. ročník ojedinělé soutěže 

EkoCentrum Brno vyhlásilo již 6. ročník oblíbené výtvarně literární soutěže pro děti a mládež Moje Veličenstvo kniha. Soutěžní příspěvky je možno doručit do 31. 3. 2010, již nyní se začínají scházet první originální výtvory.  

„Cílem soutěže je vlastnoručně vytvořit svou originální knihu. Chceme inspirovat mladé tvůrce a poskytnout jim možnost prezentovat svá původní dílka. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy. Tematicky ani formou zpracování nejsou soutěžící nijak omezeni. Odborná porota posoudí výtvarné i literární pojetí, využití přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu, celkový dojem i technické zpracování,“ připomněla organizátorka letošního ročníku Petra Veselá z EkoCentra Brno.

Soutěže Moje Veličenstvo kniha se každoročně účastní i mimobrněnští tvůrci z celé republiky. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy v kategoriích do 6 let, 7 až 11, 12 až 15, 16 až 18 let. Kromě vítězů jednotlivých kategorií je vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha.

„Přestože je soutěž velmi náročná, každoročně se v ní sejdou desítky úžasných prací. Originalita dětských tvůrců je pro nás i porotce velmi inspirativní. Už jsme v soutěži viděli kreslený deník malého předškoláka, knihu v podobě konzervy, autorské sbírky veršů  nebo komiksové knihy. Jedna studentka svou knihu opatřila vazbou, pro kterou využila svou starou sukni se skotským vzorem, takže na porotu udělala dojem i tímto ekologicky šetrným využitím odpadového materiálu,“ zavzpomínal s úsměvem na dřívější ročníky soutěže ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil, který před lety přišel s nápadem soutěž uspořádat.  

Díky tradičně dobré spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně budou všechny vítězné práce po vyhlášení výsledků vystaveny v prostorách knihovny na Kobližné od 19. 4. do 16. 5. 2010.
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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.


