
 

“Rossovo moře u Antarktidy je poslední nenarušený ekosystém na světě.” 

 

CELONÁRODNÍ FILMOVOU SOUTĚŽ PRO STŘEDOŠKOLÁKY  
NA NOVÉM ZÉLANDU VYHRÁL ČESKÝ MATURANT SIMON HAVAS 

 
Ve čtvrtek 15.9 v Antarctic House, Christchurch, Nový Zéland, vyhlásila nadace LAST OCEAN CHARITABLE TRUST 

FUND výherce první celonárodní soutěže pro krátké on-line filmy, které mají upozornit na nebezpečí komerčního 

rybolovu v Rossově moři u Antarktidy. Soutěž, kterou organizovala nadace LAST OCEAN CHARITY FUND se skládala 

ze dvou kategorií: jednak pro žáky středních škol a jednak otevřená kategorie pro profesionální filmaře. Kromě 

hlavní ceny v každé kategorii byla stanovená ještě jedna specielní cena „People´s Choice“ pro film, který získá 

největší počet zhlédnutí. Dokončené filmy byly zveřejněné na YouTube 15. srpna. V porotě zasedli filmařka a 

autorka Alison Ballance, novozélandský herec Peter Elliott a populární TV moderátorka dětských programů Erin 

Simpson.  
 

Kategorii žáků ze všech středních škol vyhrál 18letý Čechonovozélanďan SIMON HAVAS, který se v Aucklandu 

připravuje na maturitu a jehož životní prvotina KŘEHKÉ ROSSOVO MOŘE (ROSS SEA COMPETITION) rovněž získalo 

celkovou cenu za největší počet zhlédnutí. Během jednoho měsíce se na Simonův film podívalo více než 1600 lidí. 

Nikdo z dospělé kategorie profesionálních filmařů nezískal tolik diváků. 
 

KATEGORIE STŘEDNÍCH ŠKOL 
 Hlavní cena - Simon Havas – KŘEHKÉ ROSSOVO MOŘE/ROSS SEA COMPETITION (1 000 NZD) 
 

PEOPLE´S CHOICE AWARD 
Simon Havas – KŘEHKÉ ROSSOVO MOŘE/ROSS SEA COMPETITION (více než 1600 zhlédnutí) (500 NZD) 
 

Simon dosáhl se svou filmovou prvotinou mimořádného úspěchu a považuje za čest, že mohl soutěžit s nejlepšími 
středoškoláky z celého Nového Zélandu a vyhrát v takové konkurenci. Je to velký zážitek a velká motivace pro 
studenta, který sní o tom, že se stane mořským biologem! Vyhrál také SONY Bloggie 360stupňovou kameru. 
 

LAST OCEAN CHARITY TRUST www.lastocean.co.nz se snaží přimět novozélandskou vládu, aby zamezila komerční 
rybolov v Rossově moři, které spadá pod její správu, a k tomuto účelu oslovila všechny střední školy na NZ.  
 

Velký dík zaslouží Western Springs College, kde Simon studuje i Media Studies - podpora a motivace všech zdejších 
učitelů je příkladná. Simonovi dali i 3 dny volna, aby mohl odletět do Christchurchu na vyhlášení cen. 
 

Více informace najdete o nadaci, soutěži i cen zde: 
www.lastocean.co.nz/Film-Competition/Last-Ocean-Film-Competition-Winners__I.9405 

 

    
Simon při potápění v Indonésii – 

2009 Expedice PANGAEA s Mike Hornem 


