XIV PREMIO INTERNAZIONALE - VILLA SAN GIOVANI (ITÁLIE)
11. – 15. května 2016
Už čtrnáctým ročníkem soutěží pokračoval na začátku května v jihoitalské Villa
San Giovani mezinárodní projekt „Premio Internazionale di Marco e Alberto
Ippolito“. Od října do dubna pracovali studenti škol z Itálie, Polska, Německa,
Rumunska, Bulharska, Švédska, Portugalska, Řecka a České republiky na
povídkách, básničkách, fotografiích, DVD a sociologickém průzkumu pro letošní
ročník Premia, který nesl téma „La consula giovanile per crescere insieme“.

Pro studenty naší školy bylo setkání v Kalábrii již sedmým, projektu se na
pozvání hlavního organizátora, p. Leonarda Pangalla účastníme od roku 2009.
V letošním roce se do soutěžních prací zapojilo několik studentů prvního,
třetího a čtvrtého ročníku a kromě poezie jsme obsadili všechny ostatní
kategorie.
A také letos si odvážíme cenu v kategorii fotografie. Po „českém“ vítězství
Anety Chromické v roce 2009 a Nikoly Merkové v loňském roce se tentokrát

podařilo uspět naší studentce 1.B Anetě Kneislové, která získala za svou
fotografii „Amicizia“ Presidency Prize. Ocenění poroty jsme získali i v kategorii
sociologického průzkumu, na nějaké to další zlato si ale budeme muset ještě
počkat.
Závěrečného setkání v Kalábrii se účastnily studentky Nela Smigová a Valerie
Matuszková (obě 1.B) s Mgr. Martinem Frolíkem. Po úvodním dnu prezentací
škol se pokračovalo diskuzí v mezinárodních skupinkách na téma studentské
samosprávy. Navečer národní koordinátoři navštívili galerii v Reggiu Calabria,
zatímco naše studentky spolu s jedním z Portugalců byly vybrány pro interview
v italské televizi.
V pátek 13. května nás čekalo malé poznávání okolí, po návštěvě námořního
muzea jsme se mohli hodinku projít po pláži ve Scille. Odpoledne jsme se byli
podívat na bronzové sochy z Riacci v muzeu v Reggiu Calabria a po krásné
promenádě v centru jsme se přesunuli na vyhlašování výsledků prvních soutěží
na radnici v Reggiu.
Závěrečný projektový den začal výstavou soutěžních fotografií na náměstí ve
Ville San Giovanni a dopoledne jsme pak mohli na místní radnici porovnávat
výsledky svého sociologického průzkumu se studenty z ostatních zemí. Po
obědě měli všichni účastníci projektu možnost setkat se s oceněnými
významnými osobnostmi z oblasti kultury, ekonomiky a umění. Závěrečným
bodem programu bylo společenské setkání v Reggiu Calabria, které bylo
spojeno s malým koncertem a pak už jsme jen mohli společně hodnotit další
úspěšný ročník Premia.
Organizátorům z Národní federace učitelů v Kalábrii patři obrovský dík za
skvělou a velmi náročnou práci, kterou s organizací každoročního setkání
Premia Internazionale di Marco e Alberto Ippolito mají, je neuvěřitelné kolik
energie, času a nadšení do tohoto projektu dávají. Jen díky jejich entuziasmu se
dokázal projekt rozvíjet už 14 let a jen díky jejich velkému přátelství můžeme
být jeho součástí i my!
Čtrnáctý ročník Premia je za námi, přejme našim italským přátelům hodně sil
k tomu, aby se jim podařilo zorganizovat příští, jubilejní patnáctý ročník a snad
se budeme moci těšit na setkání v Kalábrii v květnu roku 2017.
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