
 

 

Zapojte se do fotografické soutěže! Staňte se jedním ze třinácti autorů 

kalendáře Podmokly 2014! 
 

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost ve spolupráci s Podmokelským spolkem 

vyhlašuje v rámci Podmokelského roku 2013 veřejnou amatérskou fotografickou soutěž na 

téma: Podmokly 
 

Téma soutěže 

Téma není nijak omezeno – necháváme fotografům v pojetí tohoto tématu naprostou volnost. 

Zachyťte to, co pro vás Podmokly představují, a zvolte jakýkoli žánr: architekturu, lidi, 

přírodu, okamžiky… Záleží na vás, jak Podmokly vnímáte. 
 

Proč Podmokly? 

Podmokly jsou dnes městskou částí Děčína, dříve se však jednalo o dvě samostatná města. 

Původní osada byla na město povýšena v roce 1901, o dva roky později byl městu udělen 

městský znak. Podmokly byly sloučeny s Děčínem v roce 1942 a v roce 1947 zmizelo jejich 

jméno z názvu dvojměstí. Dlouho se také cíleně pracovalo na tom, aby svébytnost a identita 

(nejen) této čtvrti byla vymazána z kolektivního vědomí a rozmělnila se v označení Děčín 4. 

Stará zástavba s tajemnými vnitrobloky a dvorky, pivovar, nádraží, obchodní dům Prior, hotel 

Grand, ale také Pastýřská stěna, Jílovský potok, osobité pivnice, fabriky, známé podmokelské 

hudební podniky a postavičky… Jen tento skromný výčet ukazuje na pestrost Podmokel. 

Mnozí tuto část města milují, jiní zatracují či odepisují, jistého genia loci jí však nelze upřít. 

Soutěžní kalendář na rok 2014 možná podtrhne a zvýrazní různorodost a pestrost Podmokel a 

jejich vnímání. 

 

Komu je soutěž určena? 

Všem, kteří mají chuť vzít svůj fotoaparát a vyrazit do podmokelských ulic a okolí.  

Vítězné fotografie budou otištěny v nástěnném kalendáři na rok 2014. Dvanáct fotografií 

vybere porota, poslední třináctou pak široká veřejnost prostřednictvím facebooku. 

 

Pravidla soutěže  
 Do soutěže můžete přihlásit pouze ty fotografie, u nichž můžete prokázat, že jste jejich 

autorem. Snímky nám prosím posílejte v digitální podobě (přihlásit samozřejmě 

můžete i skeny z negativů). 

 Každý ze soutěžících může do soutěže přihlásit maximálně pět fotografií. 

 Snímky pojmenujte ve tvaru jméno_příjmení_název. 

 Neposílejte nám fotografie v plném rozlišení, pro posouzení nám stačí náhledy: formát 

JPEG, cca 1 200 px na delší straně, 72 dpi). 

 Soutěžní fotografie mohou být orientovány na šířku i na výšku, zachovejte však 

prosím poměr stran 3 : 2 či 4 : 3). Snímky jiných formátů (např. čtverec či panorama) 

do soutěže přihlásit nelze. 

 Fotografie, které se dostanou do kalendáře či na výstavu, budeme od autorů požadovat 

v tiskové kvalitě (300 dpi) a s EXIFem. 

 Budeme rádi, když k fotografii připojíte krátký komentář. 

 

 



Průběh soutěže 

 Soutěžní fotografie je možno posílat do 15. června 2013 na email: 

Podmokly2013@gmail.com, případně ve zprávě pro facebookový profil 

www.facebook.com/PodmokelskyRok2013 

 Od 17. do 30. června budou všechny soutěžní fotografie zveřejněny na facebooku a 

odstartuje hlasování o nejlepší snímek z pohledu veřejnosti. Fotografie s největším 

počtem „lajků“ bude – spolu s dvanácti vybraných porotou – zařazena do kalendáře. 

 V průběhu léta vybere porota 12 fotografií, jejichž autoři obdrží autorský honorář 500 

Kč. Nejlepší snímek z pohledu poroty bude otištěn v časopise Digitální foto a jeho 

autor získá navíc roční předplatné.  

 V září bude kalendář slavnostně představen veřejnosti a bude uspořádána výstava 

nejlepších fotografií přihlášených do soutěže.  

 Autoři oceněných snímků budou mít v průběhu podzimu a zimy 2013 možnost 

prezentovat svou tvorbu v experimentálním výstavním prostoru Ukradená galerie 

Děčín – Podmokly (více na www.ukradenagalerie.cz). 

 

Složení poroty 

šéfredaktor časopisu Digitální foto Petr Špánek (předseda poroty), Marcela Zemanová za 

Podmokelský spolek, Beth Helmling Tonder za Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou 

společnost 

 

O pořadatelích 

Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost je občanské sdružení založené v roce 2000 pod 

názvem Iniciativa pro děčínský zámek. Současný název je platný od ledna 2013. Cílem spolku 

byla od počátku obnova zchátralého zámeckého areálu v Děčíně. V současné době se 

občanské sdružení věnuje celé řadě jiných aktivit v oblasti péče o památky, vydává 

vlastivědné publikace a organizuje kulturní akce. 

 

Podmokelský spolek je neformální sdružení obyvatel a přátel Podmokel. 

 

Podmokelský rok 2013 je informační kampaň na podporu kultury a života v Podmoklech. 

 

 


