
MLADÝ MODERÁTOR 2018 
 
Pořadatelé soutěže:  
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056, Česká Lípa 
(dále jen „organizátor“) - Mediální tvorba spolu s Rádiem Slovanka.  
 
Termín konání soutěže:  
Soutěž proběhne 27. dubna 2018 v kině Kulturního domu Crystal v České Lípě.  
Do soutěže budou zařazeny všechny řádně odeslané přihlášky elektronickou formou do naplnění 
kapacity soutěže.  
  – odkaz je na www.zsslovanka.cz/moderator   
  – termín pro přihlášení na soutěž: od 1. 2. 2018 do naplnění kapacity 
        
 
Aktuální informace naleznete na www.zsslovanka.cz/moderator.  
Počet účastníků je omezen, rozhodující je datum přijetí přihlášky. 
  
Podmínky účasti v soutěži: Soutěž je určena pro děti a mládež základních a středních škol. Soutěží se 
v umění moderování. Lze tedy využít možnosti procvičení vašich komunikačních schopností před 
velkým publikem, před profesionální porotou a získat nevšední zážitek i velkou zkušenost.  
 
Průběh soutěže: Soutěžit se bude v několika disciplínách podle věkových kategorií, kdy po prvním kole 
porota vybere z každé kategorie několik vítězů, kteří budou pokračovat do dalšího kola.  
První disciplína je proto nejdůležitější. Zde soutěžící musí zaujmout, pobavit a zároveň předat informace 
na dané téma a to vše za 1 minutu.  
Při nerozhodném výsledku soutěžících rozhodne porota. 
 
Věkové kategorie:  
A) 1. – 3. třída  
B) 4. – 5. třída  
C) 6. – 7. třída 
D) 8. – 9. třída  
E) střední školy do 18 let 
F) střední školy nad 18 let 
 
Věkové kategorie můžou být změněny – podle počtu a struktury přihlášených. 
 
První disciplína:  
Tématem musí být TALK SHOW. Soutěžící předvede rozhovor, interview, moderování debaty, diskuze 
apod. Může poprosit a využít porotu, přivést si kamarády atd.  Čas na první disciplínu je max. 1 minuta. 
Potom bude soutěžící zvukovým signálem upozorněn, že je po časovém limitu.  

Soutěžící může využít v této disciplíně jakoukoliv techniku – prezentace, videa apod. (raději konzultovat 
s organizátorem soutěže – 774 305 676, radioslovanka@seznam.cz).  

 

http://www.zsslovanka.cz/moderator


Druhá disciplína: Do této disciplíny postoupí první tři soutěžící z každé kategorie, kteří budou vybráni 
porotou na základě předchozího kola. Soutěžící má za úkol vést rozhovor s dvěma vylosovanými 
členy poroty. Jednotlivým porotcům bude změněna identita (např.: M. Zeman vs J. Drahoš apod.) 
 
Pokud organizátor v průběhu soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky soutěže, je povinen jej 
z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.  
 
Vyhodnocení soutěže:  
Projevy soutěžících bude hodnotit komise tvořena mediálními odborníky i praktiky.  

V porotě zasednou např.: Vladimír Keblúžek, Luboš Xaver Veselý, Romana Žatecká - starostka České 
Lípy a další. 
 
Hlasování jednotlivých porotců v prvním kole je neveřejné a tajné. Hodnocení 2. kola je veřejné.  
Celkové výsledky budou zveřejněny:  

 výsledky 1. kola – po přestávce na oběd 

 výsledky 2. kola – po skončení celé soutěže 
 

Požadavky poroty: originalita, odbornost, zajímavost, technika práce s hlasem, využití jazykových 
prostředků, neverbální komunikace, improvizace, kvalitní námět, celkový dojem.  
 
Odpovědnost za průběh soutěže: Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve 
všech náležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, 
odvolání či úpravě jejích pravidel. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok. Nárok na výhru nelze 
převést na jinou osobu a hodnotu věcných cen nelze vyplatit v hotovosti.  
 
Závěrečná ustanovení:  
Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi 
uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci 
soutěže považována za jediná úplná a konečná. Účast v soutěži je dobrovolná. Každý soutěžící, který 
se do soutěže přihlásí, vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.  
 
Dotazy, náměty i připomínky zasílejte hlavnímu organizátorovi soutěže:  
 
Mgr. Tomáš Policer, zástupce ředitele ZŠ Slovanka a učitel mediální tvorby,  
Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, 47001, radioslovanka@seznam.cz, tel: 774 305 676.  
 
 
 
 
 
V České Lípě dne 30. 1. 2018      
 
 
 
 
 
 

............................  
Mgr. Tomáš Policer  

ředitel soutěže 


