Začíná Česko-německá novinářská cena 2018
Tisková zpráva, 2. května 2018
Startuje třetí ročník Česko-německé novinářské ceny. Příspěvky lze podávat do 30. 6. 2018.
Cena bude udělena nejlepším českým a německým příspěvkům v kategoriích text, audio a
multimédia. Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto oceněn český nebo německý
příspěvek zabývající se zvláště přínosným způsobem a ve vztahu k aktuálnímu dění tématy,
jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.
Od letošního roku mohou být poprvé díky novému zvláštnímu ocenění za dlouhodobou
vynikající novinářskou činnost oceněni také jednotliví novináři a novinářské formáty, kteří se
v delším časovém období zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi. „Dialog
mezi Čechy a Němci vždy ovlivňovaly silné osobnosti z novinářské oblasti a právě dnes,
v době kdy jsme čím dál více zahlcováni rychle se vytrácejícími zprávami a zpravodajstvím
bez souvislostí, si zvláštní respekt zaslouží kontinuální žurnalistika, která jde do hloubky a
objasňuje kontexty“, vysvětluje český ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš
Jelínek zavedení tohoto nového zvláštního ocenění. A německá ředitelka Fondu, Petra
Ernstberger, k tomu dodává: „Zkušenosti z obou předchozích ročníků nadto ukázaly, že
existují novináři a novinářské formáty, kteří sice dlouhodobě přispívají k lepšímu porozumění
mezi Čechy a Němci, avšak propadají sítem stávajících kategorií ceny.“
Česko-německou novinářskou cenou uděluje Fond budoucnosti ve spolupráci s Německým
svazem novinářů (DJV) a Syndikátem novinářů ČR novinářkám a novinářům, kteří
diferencovaně a se znalostí širšího kontextu informují o sousední zemi.
Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eur. Příspěvek do soutěže může přihlásit
jeho autor, ale také redakce či třetí osoby. Nově zavedené mimořádné ocenění není spojeno
s finanční odměnou a může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou. Text
vyhlášení ceny a další informace najdete na internetových stránkách:
www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz
Ohlédnutí za druhým ročníkem naleznete zde:
http://www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/uvod/aktuality/ohlednuti-za-rocnikem-2017

Porota Česko-německé novinářské ceny 2018:
Kategorie text:
Petr Brod (novinář a publicista)
Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung)
Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (Evropská akademie Berlín)
Karel Hvížďala (novinář a esejista, Český rozhlas aj.)
Kategorie audio:
Libuše Černá (Radio Bremen)
František Černý (novinář a bývalý diplomat)
Bogna Koreng (studio MDR Budyšín)
Lída Rakušanová (novinářka a spisovatelka, Deníky aj.)
Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)
Kategorie multimédia:
Vojtěch Berger (Český rozhlas)
Michael Hiller (novinář, ředitel saského zemského svazu Německého svazu novinářů)
Bára Procházková (online portál ČT24)
Frank Überall (WDR, WDR, předseda Německého svazu novinářů)
Blanka Závitkovská (Česká televize)
Kontakt:
Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 273 167 361
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

