
                                                                                                                 

Chcete se zbavit trémy z vystoupení “naživo” a vyzkoušet si rozhovor před kamerou?
Chcete dostat rady, jak působit  přirozeně a jak s úspěchem čelit nepříjemným otázkám?

  Zajímají vás názory mediálních expertek /expertů na zobrazování političek a politiků v médiích? 

 “Mediální trénink”

 11. června 2010 (13 – 19 h)
18. června 2010 (13 – 19 h)

                                        Fórum 50 %, Plzeňská 846/66, Praha 5

Fórum 50 % Vám nabízí  2 termíny jednodenního, prakticky zaměřeného mediálního tréninku, 
který  by  vás  měl  připravit  na  vystupování  v  médiích  a  poskytnout  vám  užitečné  informace 
z mediální teorie i praxe. 

Program:

 Mediální trénink před kamerou 
Praktické mediální cvičení Vám umožní vyzkoušet si vystoupení před kamerou - součástí 
bude natočení rozhovoru s lektorkou a jeho následný detailní rozbor – pomůže Vám zbavit 
se nervozity  a vyvarovat  se  nešvarů,  které jsou tradičně spojeny s  mediálními  výstupy 
političek a politiků. 
Blok trvá 3 hodiny.

Lektoruje: Štěpánka Duchková - televizní a rozhlasová moderátorka, mediální lektorka 

 Prezentace političky v médiích - mediální profil
Zobrazování žen – političek v médiích
Vypracujete si vlastní mediální profil političky, který můžete médiím nabízet, naučíte se, jak 
média oslovit,  jak vést  rozhovor s novináři,  jak čelit  nepříjemným otázkám a jak docílit 
příznivého  mediálního  obrazu.  Součástí  programu  je  i  část  věnovaná  stereotypnímu 
zobrazování žen – političek v médiích, včetně praktických příkladů z mediální praxe. 
Blok trvá 3 hodiny.

Lektorují: Mgr. Kateřina Jonášová – novinářka a mediální lektorka
                      

Cena  2 800 Kč zahrnuje 6 výukových hodin, výukové materiály a malé občerstvení. 

Přihlašujte  se,  prosím,  prostřednictvím  přihlašovacího formuláře  na  našich  webových 
stránkách, a to nejpozději 5 dnů před konáním semináře. My Vám obratem vystavíme fakturu a 
od  Vás  budeme  následně  požadovat  potvrzení  o  platbě  (platba  musí  být  připsána  na  účet 
nejpozději 3 dny před konáním workshopu). Z důvodu zajištění efektivní týmové práce je počet 
míst omezen.

Kontakt:  Naďa Šeráková, serakova@padesatprocent.cz , tel.: 257 216 170, 774 411 15


