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Tablo roku 2010: Masarykovci ze 4. B
V soutěži MF DNES a rajce.net o nejoriginálnější
maturitní tablo roku 2010 uspěla 4. B z Masarykova
gymnázia v Plzni. Vyhrála krajské kolo
a v celostátním finále získala zvláštní cenu poroty.
PLZEŇ (jak) Vrcholící předvolební
kampaň posloužila jako inspirace
maturantům ze 4. B Masarykova
gymnázia v Plzni při vymýšlení motivu jejich maturitního tabla.
Nechali se vyfotit coby lídři smyšlené politické strany Masarykovci i s
v tipnými hesly typu „Zrušíme odpolední vyučování“, „Dvojnásobné
přestávky“ nebo „Rovné známky
bez ohledu na inteligenci“. Na tablu
jsou jejich „billboardy“ pomocí dokonalé fotomontáže zachyceny jako
by skutečně visely po městě.
MF DNES a rajce.net nápad studentů ocenila zvláštní cenou poroty
- poukázkou na paintball pro celou

třídu. „Jsme nadšení. Pojedeme skoro všichni. Plánujeme to jako třídní
výlet,“ radoval se student Ondřej
Martínek, autor tabla, které je k vidění ve výloze Raiffeisenbank na Americké třídě.
Druhé místo v krajském kole získalo společné tablo maturantů Církevního gymnázia Plzeň. „Pojali
jsme ho ve stylu Beatles, stejně jako
náš maturitní ples,“ vysvětlila Klára
Filaunová. Tablo je vystavené v prodejně sportu na náměstí Republiky.
Bronzovou příčku obsadila oktáva B
Gymnázia Plzeň. „Pózovali jsme s
věcmi, které každého nás nejlépe vystihují,“ řekl student Vít Florian.

Studentský „billboard“ Maturanti ze 4. B plzeňského Masarykova
gymnázia zvítězili s fotomontáží svých předvolebních „billboardů“.

Takoví jsme S věcmi, které je
nejlépe vystihují , pózovali na
svém tablu maturanti z oktávy B
Gymnázia Plzeň. Obsadili v
krajském kole třetí místo. jejich
tablo je k vidění v AXA
pojišťovně.

Jako Brouci Snímky pořízené
stejnou metodou jakou se fotili
slavní Beatles, kdy obličej
vystupuje ze stínu, vynesly
oktaviány plzeňského
Církevního gymnázia v krajském
kole soutěže o nejoriginálnější
tablo na druhé místo.

LAST MINUTE - Chorvatsko
11.6.-20.6. - autobusové zájezdy do Chorvatska a Černé Hory
BAŠKO POLJE, luxusní klimatizované domky
RABAC, apartmány Lanterna
PODGORA, hotel Mediteran
POZNÁVACÍ ZÁJEZD - Chorvatsko s vůní Jadranu
ČERNÁ HORA - Budva, Slovenska Plaža
ČERNÁ HORA - Budva, hotel Aleksandr

bez stravy
polopenze
polopenze
polopenze
polopenze
all inclusive

3 990 Kč/os.
5 490 Kč/os.
5 990 Kč/os.
6 990 Kč/os.
8 290 Kč/os.
11 890 Kč/os.

26.6.-3.7. - zvýhodněné letecké zájezdy z Prahy
BAŠKO POLJE, luxusní klimatizované domky
BAŠKA VODA, rodinné bungalovy, NEPTUN KLUB
BRIST, vila Marko

bez stravy
polopenze
polopenze

9 490 Kč/os.
10 990 Kč/os.
11 490 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, příslušnou stravu, dopravu, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona 159/1999 Sb.
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