
Ředitel Charity Opava Jan Hanuš
a předseda představenstva kolektivního systému  
ASEKOL Jan Vrba mají to potěšení společně vyhlásit

11. ročník celonárodní  
fotografické soutěže

1. kategorie: Portrét
Tváře lidí Charity

2. kategorie: Život kolem nás
Události Charity pohledem těch,  

kteří pro ni pracují

3. kategorie: Jak to vidím já
Život Charity pohledem  

našich klientů

pro  
zaměstnance,  
dobrovolníky  

a uživatele služeb  
Charit České republiky

Patronaci nad kategorií 
„Jak to vidím já“ převzal 

kolektivní systém 
 ASEKOL.

Na slavnostní  
vernisáži vítězných  
snímků ve Výstavní  
budově Slezského 

zemského muzea v Opavě 
bude představena kniha

DESET LET  
FOTOSOUTĚŽE  

MŮJ SVĚT



Snímky bude hodnotit odborná komise ve složení:
Prof. Mgr. Jindřich ŠTREIT, dr. h. c. – profesionální fotograf a pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF 
Slezské univerzity v Opavě
Doc. Jiří SIOSTRZONEK, Ph.D. – pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě
Bc. Zdeněk KOVÁŘÍK, Dis – regionální manažer pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, ASEKOL a. s.

Fotosoutěž amatérských fotografů, kteří jsou jakkoli spjati s Charitami celé České republiky, vstupuje 
do druhého desetiletí. „Když jsem byl v roce 2007 osloven, abych se ujal porotování fotografické 
soutěže MŮJ SVĚT, nemohl jsem předvídat, že se stane tak populární,“ říká světoznámý uznávaný 
fotograf prof. Jindřich Štreit, patron této fotosoutěže a člen odborné komise, která vybírá vítězné 
snímky z každé ze tří kategorií. Obesílají je nejen zaměstnanci, ale také dobrovolníci a klienti Charit, 
protože ti všichni dohromady tvoří široké společenství lidí, kteří se potkávají při pomoci potřebným 
ve svém okolí. I o tom vypovídá velké množství fotografií, které do soutěže každoročně dochází. 
Zapojte se i Vy do fotosoutěže MŮJ SVĚT, Vaše snímky se stanou součástí neopakovatelného svědectví 
o síle lidské vzájemnosti a solidarity. Spolu s komisí se již teď těšíme na Vaše snímky! 
Slavnostní vernisáž oceněných fotografií, spojená nejen s tradičním kulturním programem, ale také 
s představením výpravné knihy DESET LET FOTOSOUTĚŽE MŮJ SVĚT, se uskuteční 6. března 2019 
v krásných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě. Poté bude 
výstava opět celý rok 2019 putovat po dalších městech České republiky. 

Pravidla soutěže:
• Soutěž je určena výhradně pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit z celé České republiky 
• Každý soutěžící může zaslat nanejvýše tři snímky do každé ze tří vyhlášených kategorií, tedy nanejvýše 

celkem devět fotografií
• V případě uživatelů služeb, u nichž to vyžaduje zdravotní stav, snímky odešle garant klienta, který také 

bude za klienta komunikovat a vyřizovat agendu 
• Doporučený formát snímku je 3:2
• Fotografie nesmí být oceněna v jakékoliv jiné předchozí soutěži
• Nezapomeňte přiložit Vaše jméno, kontakt, název kategorie a název Charity, v níž pracujete jako 

zaměstnanec či dobrovolník, nebo jejíž jste klientem
• Fotografie očekáváme v digitální podobě do 30. ledna 2019 na adrese fotosoutez@charitaopava.cz
• Charita Opava si vyhrazuje právo použít zaslané fotografie na propagaci soutěže a nekomerční 

charitativní aktivity

V každé kategorii budou oceněni tři vítězové, na které čekají hodnotné ceny včetně čestných uznání 
poroty.
Kontakt: Ivo Mludek, Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava, 
tel.: 604 221 266, mludek@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz

CHARITA OPAVA, jejíž kořeny sahají už před listopad 1989, je jednou z nejstarších 
Charit v České republice. Za třicet let existence již pomohla tisícům lidí. Je největším 
nestátním poskytovatelem sociálních služeb v Opavě, zaměstnává přes 230 lidí, z toho 
až 130 zdravotně postižených. V 16 charitních střediscích nabízí řadu sociálních služeb, 
provozuje dvě zdravotnická zařízení i mobilní hospic. Postižené lidi zaměstnává ve svých 
chráněných dílnách. www.charitaopava.cz

ASEKOL je neziskově hospodařící kolektivní systém zpětného odběru vysloužilého 
elektrozařízení. V zastoupení výrobců a dovozců elektra zajišťuje jeho sběr, dopravu  
i zpracování, včetně financování celého systému. Díky velmi husté sběrné síti sběrných 
dvorů, červených kontejnerů a jiných sběrných míst vykazuje roční sběr téměř 20 000 tun 
vysloužilého elektra. Více na www.asekol.cz, www.cervenekontejnery.cz


