
Tisková zpráva EkoCentra Brno 
k projektům Moje Veličenstvo kniha a Babičko, dědečku, vypravuj – podpořeno nadací Pangea 
ze dne 18. května 2016
________________________________________________________________________________________

Moje Veličenstvo kniha 2016: Příběhy jsou jako klenoty a děti pro ně vytvořily mnoho krásných šperkovnic

V květnu 2016 byli v EkoCentru Brno slavnostně vyhlášeni vítězové již 12.ročníku výtvarně-literární soutěže Moje Veličenstvo kniha.

Do soutěže bylo přihlášeno téměř sto soutěžních prací od jednotlivců i kolektivů. Kromě vlastnoručně vytvořených knih od dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 19 let odborná porota posuzovala i novou kategorii – příběhy sepsané dětmi a mládeží na téma Babičko, dědečku, vypravuj.

Vyhlášení vítězů proběhlo dne 9.května 2016 v příjemném prostředí bylinkové zahrádky EkoCentra Brno na ulici Písečník. Titul Veličenstvo kniha letos putoval na ZŠ Komenského do Slavkova u Brna. Absolutními vítězi se stali žáci 9.B a jejich kolektivní práce Lahvinky. Sklenice s nápaditými etiketami skrývají příběhy celé třídy. Porota ocenila zejména originalitu textů, ideu recyklace a také to, že dílo bylo vytvořeno bez výrazné cenzury vyučujících.

Vítěze soutěže korunoval opravdový král. Svoji korunu zástupcům 9.B ze Slavkova předal patron soutěže - vypravěč příběhů Martin Hak www.vypravec.com, který letošní soutěžící inspiroval následujícím poselstvím: 
"Velevážené děti, pěkně vás poňoukám a pošťuchuji, tvořte! Tvořte, co je vám libo. Obzvlášť se ale přimlouvám, tvořte příběhy – ze svých zážitků, pocitů, přání, zkušeností… Příběh je klenot, krásný šperk, co umí zdobit duši. A když pro něj uděláte i šperkovnici, tedy knihu, bude to opravdová krása. Tvořte. Těším se a držím palce."

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

Díky podpoře Nadace Pangea se součástí vyhlášení vítězů stalo také předčítání vybraných příběhů z nové soutěžní kategorie Babičko, dědečku, vypravuj… Poté se ve skvělé atmosféře děti, jejich pedagogové, rodiče i prarodiče přenesli spolu s vypravěčem Martinem Hakem do dob minulých. Ty skrývají příběhy o mnoha rodinných dobrodružstvích, jak mile úsměvných, tak i vskutku hrdinských či vyzývajících k zamyšlení. “Při setkávání různých generací bývalo zvykem vyprávět si nejrůznější historky. Ty mají svoji nezastupitelnou cenu i v dnešní době, kdy nás každodenně obklopuje velké množství informací. Individuální téma hledání sebe a svých kořenů je stále důležité a právě příběhy těch nejbližších mohou skrývat důležité klíče k naší duši,” dodává k založení nové soutěžní kategorie Kateřina Gančarčíková, která v EkoCentru Brno pracuje jako vedoucí výukových programů pro děti. 

Díky podpoře Nadace Pangea Vás zveme na následující volně přístupné VÝSTAVY VÍTĚZNÝCH PRACÍ DĚTÍ OD 3 DO 19 LET
10.5.–31.5. 
Knihovna Jiřího Mahena, Brno, Kobližná ulice, foyer 
1.6-10.6. 

EkoCentrum Brno, Písečník 94, Modrý stan 
úterý-čtvrtek 14.00–18.30 (knihy si lze volně prolistovat) 
13.6.-24.6. 
CVČ Lužánky Brno – pobočka Lidická 50 
1.8.-31.8. 
Poliklinika Lesná, výstava fotografií 

     Další informace najdete na www.ecb.cz. 
_______________________________________________________________________________________________
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.

Kontakt: EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, tel.: 515 548 465, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz
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