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Eoretické části mediálního tréninku
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Celkem bez DPH
DPH
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50 000,00 Kč
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so 00o,0o Kč
10,500,00 Kč

60 500,00 Kč

je zapsána v obchodním rejstňku
vedeném-Městsloým soudem v Praze
oooie, vbžka 9164.

á,

PROGRAM AKCE:
pátek í4. áří 20{8:
ve večerních hodinách
(pro příjezd do 21hod)

-

a ubytováni zevzdálených oblastí, večeře
možný příjezd účastníků

sobota {5. září 20í8:
8:00 -

8:45

příiezd a ubytování účastníků

9:0íl - 9:05 registrace účastniků

9:í0 - í3:00 teoretická část mediátního tréninku l,

V

Stávající kamunikačníprafrt Českélékámické kamory/defrnice cílových skupin
Na základě komunikačníhoauditu defrnovat cíle aktivity a očekávání
Komuníkaění nástruje: média intemí a qxtemí, reklama, inzeree, Publie Retations, online
komunikacďTwitter, FB, webové stránky
Získániíznalosti jak a kdy Wa nástroje používat,v jaké frckvenci, teorctické seznámení
s médiiv ČR
Pbdpoklady úspěšnékomunikace: Jak se sťane z běžnéudáIosti medíáIní zpráva, co chtějí
novináff, jak napsat l<valítní tiskovou zprávu, pravidla fungujícíchvztahů s novináň
Osvolbní sí zá kI ad n íh o know-how m edi á l n ích vztah ů

í3:00 - í4:00 obéd.
Restaurace Hotelu Lázně Lednhe
14:30 - 16:00 teoretická část mediálního tréninku ll,

Kizová komunikace,

jaY jí zabránit, jaV"jí čelit

Specifické návyl<y, komunikačnítechniky, jak se bránit nepříjemným otázkám
Pňncipy fungování médiía jeiictl formáty
Rozhtasouý rozhovar, televizní rozhavor, vystaupení na tiskové konferenci, zvládání trémy,
nanv erb ální kamunikace

í6:fi) - 18:{X} praktická ěást mediálního tréninku l.
Nác|tik vystupování přld kamercu
Obecná pnvidla: étoika, dýchání, první dojem, ddĚení délky, zjednodušenípro novináře,
znalost tématu, ke kterému se vyiadfuii
N ácvik psaní tiskouých zpráv
Příprava tiskové zprávy do druhého dne dle zadání

19:30 - 24;00 nefoqJnální společný večer s večeřía ochutnávkou vína a burČáku ve
vinném sklepě,,U Šedin'vsousedni vinařské obci Hlohovec {doprava zaiiŠtěna}

neděle í6. září 20í8;
8:00

- 8;4§ snídaně

9:00 -

13:00 praktická část mediálního
tréninku ll,

§é

práce s kamercu

'#X:X:'::rfl:'dnotliuých

meďiátních zástupců, vyhodnocení
výstupů, doporučení

vyhodnocení zpracování tiskové
zprávy z předchozího dne školení,
doporučení

12:00 - í3:00 oběd
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Ě

teará

í3:30 - í7:íX}pr:aktická část
mediátníhotréninku lll.
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znalost fuofty etektivni xčiiÁiiššň
ďralegie s důrazem nl9rnergiíjednottivých
uý§, p ů, n u t n ost vytv o re ni j
mediátních
eán; ;;;é; od b a m ého
a rg u m e nt á ře
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17:30 odjezd, check-outz ubytování
pň odjezdu možnost
zakoupení místnícltvín z nabídky
vinařsfuíu Šedi
.Ý-

osoB*o§TlA ŠK.L'TELE NA .DB'RNÉM
SElt{lNÁŘt:

Í:*"ffiffij"|33o"rtP

blde pfi mediálním tréninku stát Michal
Novotný.
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"
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mnoho ocenění (txWoňo P'uss
fotoreportáže
získaly
Ěnořá, xa_".i"iĚ'hářóoirn"li.m leho
na Czech Press PnotJ), *Ělá,řĚor"n
a víc než dvacet ocenění
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,'a nékolika
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ch z války
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Václav DolejŠÍse narodil V roce
1g7?v..Českýcfr Budělovicích,
absolvoval Ekonomicko_
sPrávní fakultu MUNI v Brně,
rďl"t'ň*obil v reáaťciňřorrrEs, kde
vedl domácí rubriku, 2 roký'uvipoji'ň.rYm
se zaaivalpotitikou a
opoňérJ.'io.podářshým novin, od roku
2016
áiouňor"toi o"."""Ůij praxí patří
mezi přední politické
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