
                            

  

TISKOVÁ ZPRÁVA:  
Vsetín, 8. 10. 2019 
 

Diakonie Vsetín vyhlašuje fotosoutěž ŠUMNÝ VSETÍN 
 
Společenství ve městě a Architektura ve městě. Tak zní témata letošní fotosoutěže 
Šumný Vsetín, kterou organizuje vsetínská Diakonie pro děti i dospělé, kteří rádi 
fotografují. Kromě soutěžních témat pořadatelé umožňují zasílat snímky také do 
kategorie Volné téma. Termín uzávěrky příjmu fotografií je stanoven na 20. listopad 
2019. Soutěž vyvrcholí veřejnou výstavou v prostorách kina Vatra, kde budou oceněni 
vítězové letošního fotografického klání. 
 
“I když zaslané fotografie nejsou excelentní, focení jsme si užili, povykládali jsme si u toho a 
viděli spoustu věcí, kterých si normálně ani nevšimneme ...”, právě tak hodnotila zapojení 
dětí Základní školy Integra do fotosoutěže Veronika Klimešová, vedoucí Školního klubu. „Ať 
už probíhá fotografování v rámci školy, školního klubu nebo soukromě, vždy přináší nové 
postřehy. Jako směrovky, na co se zaměřit, mohou sloužit soutěžní témata. Letos jimi jsou 
Společenství ve městě a Architektura ve městě. Ovšem oblíbené je i téma volné, kdy mohou 
fotografové zasílat snímky s jakýmkoliv obsahem,“ uvedla Marta Vodáková z Diakonie Vsetín 
za organizátory soutěže. 
Termín uzávěrky příjmu fotografií je 20. listopad 2019 
Soutěží se ve dvou věkových kategoriích – děti do 15 let a nad 15 let bez omezení věku. 
Podmínkou je, že snímky musí zachycovat město Vsetín. Rozměr a velikost soutěžních 
fotografií není určen, a to kvůli možnosti zasílat snímky i přes aplikaci Instagram. Snímky lze 
zaslat mailem na: vodakova@diakonievsetin.cz nebo nahrané na CD na adresu Diakonie 
ČCE – středisko Vsetín, Smetanova 1484, Vsetín, 755 01. Podrobná pravidla jsou uvedena 
na webových stránkách Diakonie Vsetín / Aktuality / Navštivte naši akci. Fotografie mohou 
soutěžící zasílat až do 20. listopadu 2019.  
 
Robert Goláň patronem soutěže 
Role patrona soutěže se ujal známý vsetínský fotograf Robert Goláň. Zasedne proto v čele 
odborné poroty, a to spolu s Janem Hrubým a Pavlem Bartoněm. Slavnostní vernisáž 
proběhne ve vestibulu kina Vatra ve čtvrtek 12. prosince od 15,30 hodin a budou při ní 
oceněni nejúspěšnější fotografové v obou kategoriích. Výstava potrvá do 5. ledna 2020. 
 
Partneři soutěže:  Alcedo Vsetín, Dům kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, 
Quantum Solidum CZ, VaK. 
Mediální partneři: Regionální televize, Valašský deník, Vsetínské noviny. 
 
 
 
Diakonie Vsetín (2004 – 2019) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 15 letou 
tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na 
pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v 
nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji sami řešit. Od roku 2016 poskytuje službu domácího hospice. 
Diakonie Vsetín zaměstnává 110 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 440 uživatelům 
ročně.  
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