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Moje Veličenstvo kniha:

	O vítězi 11. ročníku je rozhodnuto, začíná výstava

EkoCentrum Brno udělilo titul Veličenstvo kniha 2015 za nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu v ojedinělé výtvarně literární soutěži pro děti a mládež. 

Absolutním vítězem soutěže za rok 2015 se stala kolektivní práce žáků ze ZUŠ Jedovnice ”Stromové bytosti”. Toto veledílo kromě knihy obsahuje i keramický strom a herní plán a pracovalo na něm celkem 80 dětí!

Moje Veličenstvo kniha je ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy od škol mateřských až po střední. 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. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo dne 15.5.2015 ve skvělé atmosféře na zahradě EkoCentra Písečník 94 v Brně. Naše vítězné Veličenstvo knihu slavnostně korunoval opravdový král -  Michal Sopuch, umělecký šéf brněnského divadla Polárka.

”Přes často slýchané stesky dospělých, že dnešní děti nečtou, netvoří a jen vysedávají u počítačů, se již několik let přesvědčujeme o pravém opaku: účastníci soutěže nejen čtou a mají rádi knihy, ale také jsou schopni je vytvořit. To je povzbudivé a moc nás to těší. Listování v desítkách úžasných knižních originálů patří každý rok mezi moje nejhezčí zážitky při realizaci našich osvětových a zážitkových projektů,” poznamenal ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.

Do soutěže přihlásili mladí tvůrci přesně 100 knih, které doputovaly z různých měst Moravy a jedna dokonce i ze Slovenska.-
Vítězné práce si zájemci mohou prohlédnout na výstavě v galerii Modrý stan v inspiračním a osvětovém centru Písečník 94 v otvírací době až do 4.6. 2015.

     Další informace najdete na www.ecb.cz. 

Knižní ceny pro vítěze věnovala nakladatelství Jota, Jan Melvil Publishing, Edika – člen skupiny Albatros Media, Baobab a Portál. Děkujeme!

	
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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