
 

 
Trendy ve vizuální komunikaci a jejich 

využití pro charitativní účely 
 

 

KDY: 5. 10. 2017 od 9:00 do 12:30 
KDE: Coworking Prague Free2work, Karlovo nám. 7/325, Praha 2 
Moderuje: Petra Horáková, novinářka 
 
 
9:00 - 9:15 Klára Šplíchalová, Fórum dárců 

Úvod a shrnutí tuzemské praxe, srovnání s trendy 
 

9:15 - 9:45 Key speaker: Janis Sidovský, producent a manažer českých hvězd 
Co je potřeba pro úspěšnou prezentaci, efektivní crowdfunding 
 

9:45 - 10:00 Moderovaná diskuse 
 
 

10:00 - 10:15 Coffee break 
 
 

10:15 - 10:30 Jana Jurášová, manažerka charitativních aktivit, Česká televize 
Jak se mohou české neziskovky prezentovat v České televizi? Možnosti zapojení 
 
10:30 – 11:00 A Cup Of Style- Lucie a Nicole, úspěšné bloggerky a youtuberky 
Jak na obsah na nových mediích? Co sdílet a proč? Jak funguje video? A jak zajistit očekávání 
followera? 
 
11:00 – 11:15 Moderovaná diskuse 

 
11:15 – 11:30 Coffee break 
 
11:30 – 12:00 Radek Wiglasz, redaktor České televize 

Jak na video? Trendy a doporučení. Velmi prakticky- využití konkrétních aplikací 
 
12:00 – 12:30  Závěr, networking  

 

 
 



 

S kým se setkáte? 

 
 

Klára Šplíchalová, Fórum dárců 
 

Klára vystudovala Fakultu sociálních věd 

Univerzity Karlovy, ve Fóru dárců pracuje již více 

než dvanáct let a podílela se na projektech jako 

Klub firemních dárců DONATOR, Asociace 

firemních nadací a fondů, dárcovský portál 

Darujsprávně.cz a charitativní crowdfunding u nás, 

inovace dárcovských sms a řada dalších. 

Dlouhodobě se angažuje v oblasti rozvoje 

dárcovských metod a propojování komerčního a 

nonprofitního sektoru, a také prosazování 

kvalitních podmínek pro efektivní fungování neziskových organizací a zvyšování jejich 

transparentnosti. Je členkou Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO. 

 

 

 

 

 

 

Janis Sidovský 

 

Manažer a producent v oblasti českého šoubyznysu, kde působí 25 

let. Mediálně zastupuje Český národní symfonický orchestr a o 

svých zkušenostech přednáší na vysokých školách. V roce 2016 

organizoval crowdfundigový projekt "Opravte s námi Karlštejn", 

který se stal 2. nejúspěšnějším z hlediska % vybraných peněz v 

historii portálu hithit v kategorii divadlo (vybralo se 172% 

plánované částky).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Cup Of Style– Nicole a Lucie, bloggerky a youtuberky 

 

Nicole a Lucie Ehrenbergerovy jsou sestry, které společně tvoří A Cup of 

Style - blog a YouTube kanál, na kterém se věnují především módě, 

životnímu stylu, cestování a vlastně všemu, co chtějí předat svým 

divákům. Dělají to s pozitivním přístupem k životu, a dobrou náladou, což 

jsou hodnoty, které z jejich tvorby taky vyzařují. Za jejich "kariéru" se jim 

podařilo několikrát obhájit ocenění Blogerka roku v kategorii Móda, vydat 

knížku a motivační diáře. Za své největší štěstí považují to, že dělají to, co 

je baví a naplňuje. 

 

 

 

 

Radek Wiglasz, České televize 
 

Radek Wiglasz pracuje jako vedoucí vydání zpravodajského pořadu 

Události v regionech v jeho regionální mutaci z Ostravy. V České televizi 

pracuje už od dob svých studií na Univerzitě Karlově v Praze. Už od dětství 

chtěl být sportovním komentátorem, proto se rozhodl pro obor 

žurnalistika a následně mediální studia. Se sportem to nakonec nevyšlo, a 

tak je od roku 2009 součástí redakce zpravodajství, kde začínal jako élev 

nosící kazety starším kolegům. Časem se ale na obrazovce začal objevovat 

i on, především při všem, co se byť jen trochu týkalo politiky. K jeho 

nejoblíbenějším akcím patří volby, takže až do roku 2027 má každý rok, co 

dělat. Na začátku letošního roku rozjížděl coby editor sociálních sítí v Ostravě tuto divizi v Ostravě, od 

května pak edituje každý druhý týden zpravodajský souhrn z Moravskoslezského kraje. Sociální sítě 

ho ale bavit nepřestali. 

 

Jana Jurášová, Česká televize 
 

Jana Jurášová pracuje jako manažerka charitativních aktivit pro Českou 

televizi. Než na tuto pozici nastoupila pracovala téměř tři roky jako 

redaktorka zpravodajství v Ostravě. Její cesta do České televize měla 

několik zajímavých odboček a to zejména díky studiu. Vystudovala 

pedagogickou fakultu v Olomouci obor speciální pedagogika se 

zaměřením na expresivní terapie. V rámci studia tak měla možnost 

pracovat v Dětském domově v Opavě, vést nízkoprahové zařízení pro 

děti a centrum primární prevence v Přerově a podílet se na zajímavých 

projektech v roli manažerky a lektorky. V roce 2014 úspěšně dokončila 

pětiletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na řešení.  A své zkušenosti 

rozšířila o práci s lidmi se závislostmi a duševní nepohodou. 4 roky vedla 

přednášky na své domovské univerzitě v Olomouci a od roku 2015 měla příležitost přednášet také 

studentům lékařské fakulty univerzity Ostravě. 


