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Samsonova kašna je opět připravena na letní sezonu

Váš provozovatel 
vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264
37010 České Budějovice

nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz

www.1jvs.cz

R o z j ed t e  t o  s  n ámi. . .

Jako dárek ke 100-letému výročí založení MHD si dopravní podnik
nadělil nový kabát pro své webové stránky. Od pátku 15. 5. 2009 můžete
shlédnout nový design stránek, které
jsou navíc obohaceny o podrobný
průřez historií doplněný spoustou za-
jímavých fotografií nejen z let minu-
lých, ale i současného vozového par-
ku. Další významnou změnou je lep-
ší orientace na stránkách a snazší

vyhledávání spojení MHD pomocí tzv.
našeptávače. Výrazného obohacení se
kromě úvodní strany také dočkala
sekce „zábava“, kde si přijdou na své
zejména fanoušci MHD. Navštivte na-
še nové stránky www.dpmcb.cz
a rozjeďte to s námi...

DPmČB, a. s.

Web DPmČB 
v novém kabátě...

‘

1. JVS, a.s.
Statutární město České Budějovice
Ateliér U Beránka

vyhlašují

amatérskou fotografickou soutěž
Královské město na vodě
Soutěží se ve dvou kategoriích:

1) Památky a voda
Historické objekty a jejich obrazotvornost v sepětí 
s vodou, zajímavé pohledy na ně v jakékoliv spojitosti 
s vodou. Kapky na římsách, odrazy v řekách, mlha 
na střechách. Hodnotit se budou především: 
originalita, neobvyklé záběry a výtvarné zpracování.

2) Město na soutoku
Život ve městě, jímž protékají dvě řeky a k jehož 
životu voda od pradávna neodmyslitelně patří, Vltava 
a Malše jako přirozená a živoucí součást města. 
Reportážně pojaté snímky lidí, kteří u vody odpočívají, 
studují, hloubají nebo jen tak řeky tisíckrát za rok míjejí.

Fotografie ve formátu 13 x18 cm nebo 20 x 30 cm pošlete nebo 
osobně zaneste do 31. července 2009 do Ateliéru U Beránka
(Krajinská 35, 370 01 České Budějovice). Počet soutěžních
fotografií od jednoho autora je omezen na 5 kusů. 

Soutěž je anonymní, takže k fotografiím přiložte zalepenou 
obálku se samostatným listem, na němž budou uvedeny 
identifikační a kontaktní údaje autora: jméno a příjmení, 
adresa, datum narození, telefon, příp. e-mail.

Na úspěšné fotografy v obou kategoriích čekají hodnotné ceny:
1. místo – poukaz na fotografické vybavení v hodnotě 20 000 Kč 
2. místo – poukaz na fotografický kurz v hodnotě 6 000 Kč
3. místo – věcné dary v hodnotě 1 000 Kč

Kromě toho obdrží všichni ocenění reprezentativní publikace o Českých Budějovicích.
Vítězné fotografie budou otištěny v Novinách českobudějovické radnice.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. srpna v 17 hodin v Ateliéru U Beránka, kdy bude 
zároveň zahájena výstava nejzdařilejších fotografií z každé kategorie.

Organizátoři si vyhrazují právo bezplatně použít soutěžní fotografie k dalším prezentacím.


