TISKOVÁ ZPRÁVA
OCENĚNÍ VÍTĚZŮ KRAJSKÉ MEDIÁLNÍ FOTOSOUTĚŽE „OČIMA STUDENTŮ GYMNÁZIÍ“
PARDUBICE – 23. 6. 2011
Studenti svitavského, poličského a jevíčského gymnázia významně uspěli
ve fotografické mediální soutěži nazvané Očima studentů gymnázií. „Objevila se zde
velmi zdařilá díla po stránce fotografické i textové. Pokud se bude s talentovanými
studenty pracovat dál, mají velkou šanci uplatnit se ve sféře médií a příbuzných
oborech“, chválí úroveň soutěžních příspěvků porotce Tomáš Dvořák, šéfredaktor
Pardubického deníku. Odborní porotci vybírali nejlepší fotoreportáže ze 23 kvalitních
prací. Kromě hlavních vítězů dvou kategorií, na kterých se porotci vzácně shodli, byla
v každé kategorii navíc udělena zvláštní cena poroty.
Soutěž podněcující tvořivé myšlení studentů a schopnost dokumentovat problémy regionu
vyhlásila Koalice nevládek Pardubicka v rámci projektu Mediální výchova na gymnáziích, který
je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem České republiky.
Vítězem kategorie č. 1 Žijí mezi námi se stal Jakub Korbel z gymnázia v Jevíčku, který
zvítězil i ve studentském online hlasování. Na druhém místě zazářil Tomáš Hartman ze
svitavského gymnázia, který si navíc odnesl zvláštní cenu poroty za výjimečné technické
provedení fotografií. Do třetice zabodovala Jana Kovářová, taktéž ze Svitav.
Kategorii č. 2 Životní prostředí ve městě a na venkově zcela ovládlo poličské gymnázium.
Jasnou vítězkou se stala Tereza Plšková, druhé a třetí místo obsadily její spolužačky Petra
Šotolová a Tereza Šauerová. I v této kategorii udělila porota zvláštní cenu, a to za originalitu
příspěvku Kristýny Cihlářové.
Záštitu nad soutěží poskytla Jana Pernicová, radní Pardubického kraje, na jehož půdě se
15. června sešli úspěšní soutěžící ke slavnostnímu vyhlášení výsledků a ocenění vítězů.
Kromě věcných cen pro ně Koalice nevládek Pardubicka, o. s., připravila zajímavé exkurze do
Pardubického deníku a Českého rozhlasu Pardubice, kde měli studenti možnost podílet se na
přípravě fotoreportáže z vlastní exkurze a promluvit do éteru o účasti v soutěži.
Soutěžní práce bude možné shlédnout u příležitosti konání krajské mediální konference 3. října
v Pardubicích.
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Obrazová příloha

Obr. 1 Vítězové fotosoutěže: Tereza Plšková (vítězka kategorie č. 2), Jakub Korbel (vítěz kategorie č. 1
a studentského online hlasování)

Obr. 2 Skupinové foto oceněných studentů s realizátory soutěže
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Obr. 3 Živý rozhovor s vítězi fotosoutěže při exkurzi v Českém rozhlasu Pardubice (zleva Jakub Korbel,
Tomáš Hartman a Tereza Plšková)
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