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Novinářské ceny
Ocenění porotců
Za působivou výtvarnou zkratku, která vystihuje charakteristické vlastnosti
i podobu karikovaných a ironicky komentuje jejich pochybné aktivity. ↗ Miroslav
Kemel – Česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Příspěvek se od ostatních odlišuje mimořádným společenským přínosem.
Přináší nová fakta, včetně zcela konkrétních detailů. Zabývá se odsunem samotným
i událostmi, které po něm následovaly, a poukazuje na dosud nezodpovězené otázky.
Odsun brněnských Němců líčí nejen jako ojedinělý příběh, ale zasazuje ho do širších
souvislostí. ↗ Jana Ustohalová – Historik Kovařík: Brněnský pochod byla humanitární katastrofa
Porota oceňuje systematickou novinářskou práci, která má zásadní společenský
význam. Ze všech příspěvků měl tento největší společenský dopad a významný
přesah z regionu na celorepublikové téma. Porota dále oceňuje objevnost
a zprostředkování nových informací. Autor soustavně sledovaného politika
konfrontoval. ↗ Lukáš Valášek – Hašek má neexistující mluvčí

Seznam oceněných
Mladá fronta DNES
2018 P
 etra Klimková – série
příběhů kulaků z Hané
↗ Cena za regionální žurnalistiku

2016 L ukáš Valášek – Hašek
má neexistující mluvčí
↗ Cena za regionální žurnalistiku

2015 J ana Ustohalová –
Historik Kovařík:
Brněnský pochod byla
humanitární katastrofa
↗ Cena za regionální žurnalistiku

2010 Miroslav Kemel
↗ Česko-slovenský kreslený vtip,
komiks nebo karikatura

Porota oceňuje, že zdánlivě historické téma má aktuální přesahy, protože spousta
bývalých sedláků byla odškodněna teprve v poslední době nebo na odškodnění čeká.
Zároveň ukazuje, jak zabavení majetku a pozemků vede i k ekologickým problémům
v současné době. ↗ Petra Klimková – série příběhů kulaků z Hané

Proč Nadace OSF pořádá Novinářskou cenu
Novinářskou cenu pořádáme od roku 2010 a oceňujeme v ní novinářské
počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti.
Z dlouhodobého hlediska soutěž přispívá ke zvyšování novinářské profesionality
a k veřejné diskusi o stavu žurnalistiky. Upozorňuje na světové trendy a potřebu
rozvíjet nové nástroje, jako je například datová žurnalistika. Přispívá k soudržnosti
novinářské obce a současně k tomu, aby se kvalitní obsah udržel jako součást
mediálního mainstreamu. Chceme, aby média zůstala hlídacím psem demokracie.

V roce 2020 nás čeká jubilejní 10. ročník Novinářské ceny.
Nominujte do něj články, které vás v roce 2019 nejvíce nadchly.
Nominace jsou otevřeny od 1. prosince 2019 do 1. února 2020.
Vyhlášení proběhne na přelomu dubna/května 2020 v prostoru Jatka 78.

www.novinarskacena.cz
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