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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
VÍTĚZOVÉ KRAJSKÉ FOTOSOUTĚŽE JSOU ZE SVITAVSKA 
 
PARDUBICE – 1. 6. 2011 
 
Odborná soutěžní porota vybrala nejlepší fotoreportáže zaslané do soutěže „Očima 

studentů gymnázií“. Konkurence byla velká, sešlo se 23 kvalitních prací ve dvou 

kategoriích. Kromě hlavních vítězů, na kterých se porotci vzácně shodli, byla v každé 

kategorii navíc udělena zvláštní cena poroty. „Objevila se zde velmi zdařilá díla po 

stránce fotografické i textové. Pokud se bude s talentovanými studenty pracovat dál, 

mají velkou šanci uplatnit se ve sféře médií a příbuzných oborech“, chválí úroveň 

soutěžních příspěvků porotce Tomáš Dvořák, šéfredaktor Pardubického deníku. 

Soutěž podněcující tvořivé myšlení studentů a schopnost dokumentovat problémy 

regionu vyhlásila Koalice nevládek Pardubicka v rámci projektu Mediální výchova na 

gymnáziích, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR a státním 

rozpočtem České republiky. 

„Soutěž je důkazem toho, že neplatí hrozivé statistiky, které říkají, že jsou mladí lidé 

nevšímavými a apatickými konzumenty. Došlé práce potvrzují opak. Obdivuhodná je též 

úroveň příspěvků a formulace myšlenek vzhledem k nízkému věku soutěžících“, hodnotí 

pozitivní výsledky soutěţe porotce Radim Jelínek, vedoucí obchodu a marketingu Českého 

rozhlasu Pardubice. Soutěţící se mohli přihlásit do dvou samostatně hodnocených kategorií. 

Vítězem kategorie č. 1 Ţijí mezi námi se stal Jakub Korbel z gymnázia v Jevíčku, který uměl 

vystihnout atmosféru ţivota bezdomovce a způsob pohledu na něj. Podařilo se to i Tomáši 

Hartmanovi ze svitavského gymnázia, který obdrţí druhou cenu a dostane také zvláštní cenu 

poroty za výjimečné technické provedení fotografií. Většina porotců usoudila, ţe se rodí nový 

Jindřich Štreit. Do třetice zabodovala Jana Kovářová, taktéţ ze Svitav. 

Kategorii č. 2 Ţivotní prostředí ve městě a na venkově zcela ovládlo poličské gymnázium. 

Jasnou vítězkou se stala Tereza Plšková, jejíţ objektiv zachytil odpadky znehodnocenou 

krajinu v oblasti, kde ţije. Druhé a třetí místo obsadily její spoluţačky Petra Šotolová 

a Tereza Šauerová. I v této kategorii udělila porota zvláštní cenu, a to za originalitu 

příspěvku Kristýny Cihlářové, která se rozhodla pro mystifikaci. Do prostředí louky 

nacházející se poblíţ města Bystré situovala Státní operu z australského Sydney. 

„Vítězové obou kategorií se mohou těšit na slavnostní vyhodnocení 15. června 

v Pardubicích. Ceny převezmou z rukou radní Pardubického kraje Jany Pernicové, která 

soutěž zaštítila. Následovat bude zajímavá exkurze do Pardubického deníku a Českého 

rozhlasu Pardubice, k mediálním partnerům soutěže“, uvádí Dana Krouţelová, předsedkyně 

poroty a hlavní metodička projektu 
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Hlavní vítěze jiţ známe, ale pomyslný boj ještě nekončí – do 10. června trvá studentské 

online hlasování na stránkách projektu www.mediasetbox.cz! 
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Obrazová příloha 
 

 

Soutěţní porota: zleva Radim Jelínek, Veronika Kovářová, Tomáš Dvořák, 
Zdenka Hanyšová Celá, Ivan Hudeček, Dana Krouţelová 
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Vítězné soutěţní práce. Zleva kategorie č. 1 Ţijí mezi námi, kategorie č. 2 
Ţivotní prostředí ve městě a na venkově 


