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Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov realizovalo ve dnech od
20. do 23. října 2016 třetí ročník čtyřdenní akce s názvem Médiakemp. Jak sám
název napovídá jednalo se o společné setkání mladých lidí jehož hlavním tématem
byla nejrůznější média.
Jako mateřská základna účastníkům sloužila turistická základna Domu dětí a
mládeže Český Krumlov v obci Zátoň na Českokrumlovsku. Jednotlivé mediální bloky
probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s. (v internetovém
mládežnickém Rádiu ICM a v Informačním centru pro mládež). Součástí aktivit byla i
exkurze a fotografický workshop v Muzeu a fotoateliéru Seidel.
Prostřednictvím mediálních workshopů a dalších aktivit si mladí lidé vyzkoušeli
například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu,
vyvolávání fotografií či napsání novinového článku.
Do lektorování jednotlivých aktivit projektu byly zahrnuty osobnosti, jež mají bohaté
zkušenosti s jednotlivými médii. Jednalo o žurnalistu Václava Votrubu, který je
zástupce šéfredaktora českobudějovického informačního portálu Budějická drbna a
jež seznámil s účastníky se základy novinařiny.
Další významnou osobností byl nestor jihočeské žurnalistiky Jiří „Riki“ Řeháček, který
seznámil účastníky s jednak s historií novinařiny a dále s tvorbou samostatného
časopisu.
Mezi další výrazné osobnosti, s nimiž se účastnící projektu setkali, byla filmová
animátora Zuzana Studená, s níž měli možnost podílet se na tvorbě animovaného
filmu.
CPDM o.p.s. Český Krumlov touto akcí navázalo na předchozí podobné setkání
mladých lidí, které se uskutečnilo na podzim loňského roku.
Věříme, že aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a
zkušeností v hlavních tématech projektu.
Projekt se uskutečnil díky grantové podpoře Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy České republiky a města Český Krumlov.
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Živé vysílání na Rádiu ICM

Novinový workshop s novinářem Václavem
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