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      Tisková zpráva EkoCentra Brno
     ze dne 19. 4. 2010
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6. ročník soutěže Moje Veličenstvo kniha má své vítěze

EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2010 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Po celý rok se jím bude pyšnit 1.–4. ročník základní školy v Babicích nad Svitavou.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 16. 4. 2010 v EkoCentru Brno na Ponávce 2 v 15 hodin. Vítězové soutěže si odnesli originální diplomy, knižní ceny věnované do soutěže nakladatelstvím Fragment, čtenářské průkazy do Knihovny Jiřího Mahena, mladší účastníci pěkné hračky a starší výtvarné potřeby. Na všechny čekala nejen vernisáž vítězných prací, ale bylo možné prohlédnout si v prostorách EkoCentra Brno i všechny ostatní práce přihlášené do soutěže.

V letošním roce se sešlo rekordních 81 knih, a to 61 od individuálních autorů a 20 od autorských kolektivů. Knihy do soutěže dorazily nejen z Brna a jeho okolí, ale i ze Žďáru nad Sázavou a Pardubic. ,,Bavilo mě, když kniha nevypadala jako kniha, ale byla například formou čajových sáčků s povídkou. Takových nápadů tam bylo několik a profesionálové by se mohli učit."  komentoval své hodnocení herec Patrik Bořecký, porotce, který hodnotil originalitu knih.

,,Letos se nám opět podařilo zajistit porotu z odborníků různých specializací, což umožnilo fundované a maximálně objektivní hodnocení. Každý z porotců hodnotil jeden aspekt a také celkový dojem z knihy,“ uvedla Petra Veselá, koordinátora soutěže. 

Všechny vítězné práce i s některými dalšími knihami můžete vidět na výstavě v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné od 19. dubna do 16. května 2010 v půjčovní době knihovny. 

Další informace, výsledkovou listinu, složení poroty a fotogalerii najdete na www.ecb.cz. 

Soutěž podpořili: Ministerstvo kultury, Statutární město Brno, Knihovna Jiřího Mahena a nakladatelství Fragment. Všem donorům děkujeme.

	Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz. 
Organizační zabezpečení: Petra Veselá, veselice@centrum.cz, tel.: 731 440 826
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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.

