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Nejlepší školní časopisy Jihočeského kraje? Ámos, Tyláček  
a Vedneměsíčník 

                Text: Václav Votruba   

fotografie: Václav Votruba a Vlastimil Kopeček 

Soutěž Školní časopis roku 2021 v Jihočeském kraji má své vítěze.  
Na prvních místech se ve svých kategoriích umístily časopisy Ámos, 
Tyláček a Vedneměsíčník. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pátek  
24. září ve Studentském klubu Kampa v areálu Jihočeské univerzity. 

„Jsme moc rádi, že i přes covidovou krizi redaktoři školních časopisů na svou práci 
nezanevřeli a připravili další vydání, která následně přihlásili do soutěže. Celkem nám 
došlo 16 časopisů, což je sice o něco méně, než jsme byli zvyklí před epidemií, i tak 
je to ale z hlediska porovnání jednotlivých krajů největší republikové číslo,“ uvádí Jan 
Čermák z Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově (CPDM), jež mělo 
organizaci jihočeského kola soutěže na starosti. 

Potěšující dle jeho slov je, že se do soutěže stabilně hlásí časopisy z celého kraje.  
„A stejně tak mě těší, že i na slavnostní vyhlášení přijeli zástupci školních redakcí 
z různých koutů jižních Čech, byť i v tomto nás bývalo před epidemií více. Ale příště 
už snad budeme ve starých kolejích a soutěž se uskuteční podle původního plánu, to 
znamená na jaře,“ dodává Jan Čermák. 

V rámci doprovodného programu se účastníci v úvodu dozvěděli informace  
o Eurocentru, které představila Kateřina Dolejšová. Mimo jiné mluvila i o programu 
Erasmus+. Následně na ni navázali Alena Mlčáková s Matějem Šolcem z CPDM, kteří 
ve své prezentaci především zdůraznili nadcházející mediální projekty, které 
organizace přichystala na podzimní měsíce a na které se už nyní mohou zájemci 
hlásit. Řeč je o Kurzu animovaného filmu a Média kempu. Více informací o aktuálně 
připravovaných mediálních projektech  naleznete na  www.cpdm.cz  

Právě Média kemp ve své přednášce zmínil i novinář Jakub Bartoš. Čtyřdenního 
programu plného rozmanitých workshopů se zúčastnil před lety, takže mohl 
posluchačům předat, jakožto přímý účastník, svou pozitivní zkušenost a akci 
doporučit. Mladý redaktor dále mluvil o možnostech, jak mohou začínající novináři 
získat praxi (on sám první zkušenosti sbíral již v 16 letech) a obecně přiblížil práci 
regionálních redakcí. 

Zpestřením programu bylo vystoupení kytaristy a zpěváka Davida Kozáka, po kterém 
již na řadu přišlo vyhlášení výsledků a předání odměn. „Některé redakce bohužel 
neměly na vyhlášení své zástupce, což ale neznamená, že o své diplomy přijdou. 
Jsou k dostání u mě, stačí se ozvat,“ upozorňuje Jan Čermák. 



Soutěž Školní časopisy roku 2021 v Jihočeském kraji organizovalo Centrum pro 
pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově. Hlavním partnerem soutěže je 
Jihočeský kraj a záštitu převzal Mgr. Pavel Klíma, člen Rady Jihočeského kraje, 
náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Soutěž dále podpořili: Eurodesk ČR, Město 
Český Krumlov a Eurocentrum České Budějovice.  

 
Výsledky: 
 
Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol (I. stupeň) 
1. Ámos (ZŠ a MŠ Borová Lada) 
2. Oskárek (ZŠ O. Nedbala ČB) 
 
Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol (II. stupeň) 
1. Tyláček (ZŠ J. K. Tyla Písek) 
2. Plánské novinky (ZŠ Planá nad Lužnicí) 
3. Kebule (ZŠ Dubné) 
 
Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol 
1. Vedneměsíčník (Biskupské gymnázium ČB) 
2. GP Times (Gymnázium Písek) 
3. Koule (Gymnázium Třeboň) 
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