Vítězem čtvrtého ročníku fotografické části cestovatelské
soutěže Hanzelky a Zikmunda se stal snímek vraku lodi
(Dobříš 21.4.2022) Vítěze čtvrtého ročníku soutěže H+Z vybrala odborná porota ve složení:
Veronika Souralová – Czech Photo, Jan Rybář – fotograf a šéfredaktor fotoguru.cz, Tomáš Tureček –
National Geographic, Libor Rambousek – CEWE a distančně Petr Brukner, fotograf a herec Divadla
Járy Cimrmana. O cenu soutěžilo pět nominovaných snímků z celkem pětiset zaslaných fotografií.
Vítězem se stal snímek ztroskotané lodi na Kypru – Edro III Shipwreck od Miroslava Stříbrného.
Slavnostní ceremoniál se konal na zámku v Dobříši, kde byly vyhlášeny další kategorie soutěže.
„Na vítězném snímku se porota shodla bez velkých diskuzí. Technicky dokonalý záběr v téměř
monochromatickém ladění, kontrast obrovského vraku a lidské postavy na břehu – to vše s tajemnou
atmosférou – v divákovi vyvolává touhu, sbalit si zavazadlo a vydat se na toto místo. Přesně tak má
cestovatelská fotografie zafungovat,“ vysvětluje výběr poroty Veronika Souralová
Vyhrál skvěle komponovaný snímek ztroskotané lodi na Kypru – Edro III Shipwreck od Miroslava
Stříbrného. Mezi nominovanými byli: černobílý obraz krajiny Osamělý strom od Lukáše Uhera, Michal
Kováčik získal nominaci za fotografii z Rangúnu, kde působivě barevně zachytil atmosféru cestování
na železnici. Na dalším snímku Romana Jaroše hrají také hlavní roli koleje v téměř mystické atmosféře
české přírody. Fotografie s názvem Dětská hra pochází z Tádžikistánu, je od Josefa Bosáka a nechá
nás nahlédnout do rodinné pohody ve vzdálené zemi.
Cenu H+Z pro rok 2021 získal cestopis Stanislava Havlíčka Hlas větru. V kategorii mimořádný
audiopočin získal cenu kampanolog Radek Rejšek za unikátní projekt „Zvony“.
Slavnostní vyhlášení se konalo v Zrcadlovém sále na zámku v Dobříši 21. dubna 2022. Právě tam po
návratu z cesty do Afriky a Jižní a střední Ameriky psali Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund své knihy.
Více na stránkách www.cestopisroku.cz
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