
PRAVIDLA ANKETY DUHOVÉ SRDCE 

ocenění časopisu DUHA a televize Noe 
pro nejlepšího vyučujícího náboženství ve školním roce 2018/2019 

 

§ 1  

Soutěžní anketu o nejoblíbenějšího vyučujícího náboženství českých a moravských diecézí, tedy 

učitele/učitelku předmětu Náboženství, katechetu/katechetku, jáhna nebo kněze vyhlašuje a 

organizuje redakce časopisu DUHA a televize Noe pod záštitou předsedy Katechetické subkomise ČBK 

biskupa Pavla Konzbula.  

Cílem soutěžní ankety je především vyhledat a ocenit práci konkrétních vyučujících, inspirovat a 

povzbudit ostatní vyučující v jejich práci a poukázat na hodnotu výuky náboženství a na hodnotu 

katecheze a jejich přínos pro vzdělávání a společnost obecně.  

§ 2  

Soutěžní anketa je vyhlášena pro jeden školní rok.  

§ 3  

Navrhovat kandidáty do soutěžní ankety mohou pouze žáci navštěvující výuku náboženství nebo 

katecheze ve škole nebo ve farnosti, případně jejich rodiče. Přihlášky se podávají písemně od 

okamžiku vyhlášení podmínek ankety (obvykle od září) do 31. 01. 2019 na adresu: Redakce časopisu 

DUHA Soukenická 161 Písek 397 01. Přihlášky se navrhovatelům nevracejí.  

§ 4  

Přihláška musí obsahovat:  

a) stručnou charakteristiku kandidáta (na příslušném formuláři) a jeho fotografii  

b) stručný popis příhody prožité s kandidátem (max. A4) 

 c) motivační dopis (ve smyslu: proč jsme jej navrhli)  

d) čitelné jméno a příjmení a podpis minimálně 20 osob, které s návrhem souhlasí (nemusí to 

být jen děti) 

 e) pravidla ankety se souhlasem navrženého kandidáta s podpisem a adresu navrhovatele, 

např. adresu jednoho z rodičů, farnosti atd. (na příslušném formuláři) 

 § 5  

Přihlášením do soutěže dávají zúčastnění souhlas s uveřejněním získaných informací v časopise 

DUHA, na webových stránkách časopisu DUHA a ve vysílání a na webových stránkách televize Noe, a 

to pouze v souvislosti s konáním ankety. 

 § 6  



Od 7. 2. 2019 do 28. 2. 2019 bude na základě dodaných a časopisem DUHA a vysíláním televize Noe 

zveřejněných informací probíhat na webových stránkách časopisu DUHA veřejná nominace formou 

hlasování.  

§ 7  

V rámci soutěžní ankety se uskuteční předkola, která budou natáčena v termínu 15. – 16. 3. 2019. 

V každém předkole budou tři finalisté a s každým pět dětí. O rozdělení účastníků ankety do skupin 

rozhodují pořadatelé.  

Do finále postupuje vždy jeden účastník z každého předkola. Natáčení finále se uskuteční 30. 3. 2019. 

Předkola i finále ankety bude vysíláno televizí Noe. Účast v předkolech a ve finále je pro nominované 

soutěžící, finalisty a minimálně pět účastníků zástupce navrhovatelů závazná.  

§ 8  

Soutěžní úkoly stanoví pořadatelé.  

§ 9  

Účast v anketě nezakládá nárok na honorář a proplacení cestovného. Pořadatelé zajistí na své 

náklady ubytování finalistů po dobu nezbytně nutnou.  

§ 10  

Porotu ankety a předsedu poroty jmenují pořadatelé. Předseda poroty je jejím představitelem a 

mluvčím. Odpovídá za objektivní hodnocení soutěže, je odpovědný za činnost poroty. 

 § 11  

Předseda poroty zveřejní v průběhu vysílání jméno vítěze, na kterém se porota dohodla. Pořadí na 

dalších dvou místech porota také oznámí. Vítěz ankety nemá právo zúčastnit se ankety v 

bezprostředně následujícím roce.  

§ 12  

Ceny a odměny, které finalisté obdrží, jsou jejich majetkem.  

§ 13  

Přihláškou do ankety se zároveň poskytuje svolení se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů 

souvisejících s anketou. Zvukový a obrazový materiál pořízený televize Noe je jejím majetkem a má 

na něj autorská práva. Televize Noe rozhoduje o jeho použití a má právo záznam dále zveřejňovat a 

reprízovat. Zveřejňování tohoto materiálu jinými osobami nebo organizacemi je možné jen s 

písemným souhlasem televize Noe.  

§ 14  



Pořadatelé se zavazují, že s pravidly ankety seznámí všechny účastníky finále a členy poroty, kteří 

toto potvrdí svým podpisem. Změny a doplňky v pravidlech je možné dělat pouze písemně a se 

souhlasem pořadatele. Se změnami musí být včas seznámeni všichni účastníci.  

V Písku dne 30. 9. 2018  

 

Za pořadatele  

P. Dr. Tomáš C. Havel CFSsS  

šéfredaktor časopisu DUHA Petrinum s.r.o.  

P. Leoš Ryška, SDB  

ředitel televize Noe Telepace s.r.o. 

 

 


