
        
 
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na školicí akci 
 
 

ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 
 
 

Místo konání: Dům techniky Pardubice spol. s r.o. 
Datum, čas konání: 3. 5. 2018, 14:30-17:30 hod., prezence od 14:00 hod. 
Účastnický poplatek: 480,- Kč včetně DPH 
 
Program: 

 Chtěli byste někdy něco někomu říct od plic, ale zjistíte, že to nakonec radši vzdáte, 
protože než se zakoktat, špatně vyjádřit a ztrapnit, tak radši mlčet a nechat si 
všechno líbit? 

 Nebudu vás přesvědčovat, že jste úžasní, že máte co rozdávat, že se nemáte bát, že jste 
už dospělí a tak podobně. Předvedu vám, jak se sebevědomí hraje. A jak ta hra 
přejde z vašeho těla, svalů, mimiky dovnitř. Jak vám herectví může pomoci získat 
skutečné sebevědomí. 

 Budeme mluvit o strachu a co to vlastně je. Zjistíme, co všechno ovlivňuje náš pocit 
při setkávání s lidmi a jak my ovlivňujeme je. Řekneme si, co s negativními projevy 
vašeho okolí - jak se jim postavit, jak je řešit, jak je minimalizovat. 

 Pojmenujeme vaše krizové situace v komunikaci a ukážeme si, jak se dají řešit, abyste si 
příště už nemuseli nechat všechno líbit a nebo nevyšli z boje jako poražení, případně 
nerozpoutali ještě větší peklo 
         

Mgr. Jarmila Skopalová 
redaktorka, bývalá moderátorka Snídaně s Novou, dramaturg CT, TV Prima scénárista Media Pro 
Pictures a šéfdramaturg vlastní tvorby TV Barrandov.  
 
Závazná přihláška: 
ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ                     3.5. 2018                              10020101 
Jméno a příjmení: 
 
Datum narození účastníka:  
 
Bydliště a PSČ:                                                   Tel:                       Email: 
 
Adresa zaměstnavatele: 
 
IČ: 
 
Platba (prosím zaškrtnout):       SAMA           ZAMĚSTNAVATEL 
 
Možno platit z účtu č………………………. u peněžního u peněžního ústavu……………………………………….……... 
na účet č. 10006-7503-524/0600 MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10020101 
nebo je možné uhradit poplatek u prezence. 
 
Adresa: Dům techniky Pardubice spol. s r. o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
             Fax: 466 612 100, Tel.: 466 615 607, 606 504 477, e-mail: korinkova@dtpce.cz 
             www.dtpce.cz 
 
 
 

DŮM TECHNIKY PARDUBICE  spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz, www.dtpce.cz  


