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Médiakemp 2019 je minulostí. Zúčastnilo se ho patnáct
mladých lidí z jižních Čech
Ve dnech 17. až 20. října se na turistické základně DDM v Zátoni na Českokrumlovsku konal
tradiční Médiakemp, který každoročně organizuje Centrum pro pomoc dětem a mládeži
v Českém Krumlově. Letos se ho zúčastnilo patnáct mladých lidí ve věku od 14 do 19 let.
„Máme radost, že se i tentokrát sešla skvělá parta, díky čemuž byla atmosféra po celé čtyři
dny velmi příjemná. Celkově jsme připravili doposud vůbec nejrozmanitější program, kdy jsme
navštívili i Českokrumlovskou televizi nebo Museum fotoatelier Seidel Český Krumlov,“ říká
koordinátor projektu Jiří Muk.
„Z mého pohledu má Médiakemp stále rostoucí trend. Schází se skupina lidí, která se aktivně
zapojuje do jednotlivých činností, má chuť diskutovat, někteří účastníci mají skvělý tah
na branku. Je to zajímavé i pro nás, lektory, protože právě mladí lidé budou určovat další
trendy, přičemž jejich pohled na svět médií je mnohdy skutečně překvapující. Věřím, že i
letošní Médiakemp byl oboustranně obohacující, a těším se se na další ročník,“ dodává Václav
Votruba, který účastníky seznamoval s prací novináře.
Kromě výše zmíněného nabídl Médiakemp workshopy také z oblasti animovaného filmu,
internetového rádia nebo fotografie.
Účastníci zastupovali především českokrumlovský region, ale někteří byli i ze vzdálenějších
koutů jižních Čech. Někteří se akce zúčastnili již podruhé.
Projekt se uskutečnil díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstva
kultury a města Český Krumlov.
Kontakt: icm@cpdm.cz
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