From: Koutova, Kamila (PA)
Sent: Friday, June 26, 2015 1:43 PM
To: horakova@agentura-aha.cz
Cc: Kreps, Radan (PA1)
Subject: Poděkování

Dobrý den, paní Horáková,
ráda bych Vám za nás oba moc poděkovala za zprostředkování moderačního
„rychlokurzu“.
Naším hlavním cílem bylo nás dva „nepolíbené“ seznámit se základy
moderace.
Měli jsme cca 3 měsíce na přípravu mezinárodního kola ŠKODA Service
Challenge, kterým jsme měli zástupce ze 34 provázet po celé 3 dny konání
eventu. Náš úkol byla moderace welcome večeře, úvodů do zkoušek a
celého gala večera s vyhlášením vítězů a předání cen.
Celou naší průpravu jsme museli „nacpat“ do 5 lekcí, kde se o nás starali
lektoři Miroslav Dvořák a Martin Vasquez.
Musím přiznat, že lekce byly opravdu super! Jak základy dechu, trocha té
teorie, pomocná cvičení, tak konkrétní zkouška textu s dohledem a
samozřejmě výrazná pomoc při tvorbě textace.
Jak jsem již zmiňovala, naše očekávání nebo spíše přání, bylo trochu
mission impossible  Vychovat z nás za tak kraťoučkou dobu moderátory.
Dle ohlasů ze strany pořadatelů eventu a taktéž účastníků se Vám to
povedlo!  Dostala se k nám opravdu spousta pozitivních zpráv a i my dva
jsme si celou akci opravdu užili.

Nedá se říci, která z částí kurzu pro nás byla přínosnější, či snad zábavnější.
Každá v sobě měla něco, co nám pomohlo.
Oba dva super lektory bych mohla dále jen doporučit a tímto bych jim i ráda
poděkovala.
V příloze posílám pár fotek na ukázku.
Mějte se moc krásně a ještě jednou děkujeme,
Kamila a Radan
S pozdravem / Mit freundlichen Grüßen / Best Regards / Saludos /在很多方
面 / avec cordialement
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