OBSAH

Kapitola 1 – Úvod
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Jak se přihlásit.
Než začnete s vyplňováním.
Jednotlivá pole přihlášky.
Souhlas s podmínkami účasti na castingu pořadu.
Potvrzení přijetí přihlášky.

Kapitola 2 – Video příloha
2.1. Jaká by měla být video ukázka
2.2. Technická část video nahrávky
2.3. Programy na úpravu videa
2.4. Obsahová část video ukázky
2.5. Představení rodiny
2.6. Prohlídka bytu
2.7. Co je důležité pro video nahrávku

Kapitola 3 – Plánky nemovitostí
3.1. Proč plánek nemovitosti
3.2. Programy na domácí použití
3.3. Formát přílohy

Kapitola 4 – Foto přílohy
4.1. Foto přílohy

Kapitola 5 – otázky a odpovědi

Kapitola 1 - ÚVOD

1.1.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Do pořadu Jak se staví sen se lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na
webových stránkách TV Prima www.iprima.cz v sekci Prima Living.
Jiná forma přihlášení není povolena a přihlášky v písemné podobě nebo zaslané prostřednictvím emailové zprávy
jsou vyřazeny. Další informace jsou popsány v Souhlasu s účastí na castingu, který naleznete …zde.

1.2.

NEŽ ZAČNETE S VYPLŇOVÁNÍM

Než se pustíte do vyplňování přihlášky, bude potřeba se nejdříve připravit. Z tohoto důvodu jsme vytvořili i tento
manuál, který by vám měl pomoci vše zvládnout. Povinnou součástí přihlášky jsou přílohy, které si musíte dopředu
připravit a následně je k přihlášce přiložit. Jedná se především o video ukázku, plánek nemovitosti a fotografie.
Některé dotazy ve formuláři si rovněž vyžadují konkrétnější popis a ten doporučujeme si předem připravit.

1.3.

JEDNOTLIVÁ POLE PŘIHLÁŠKY

Přihlášku bychom rozdělili do několika částí. Tvoří ji základní
informace, dotazy k vlastnickým právům, popis nemovitosti,
popis rodiny a přílohy.
Pole označená * jsou povinná a bez jejich vyplnění nepůjde
formulář odeslat. Připravte si tedy informace, které do formuláře
vyplníte. Jsou jimi:




















Jméno a příjmení *
Email, mobil, Ulice, město, PSČ, kraj a okres*
Druh a stáří nemovitosti
Vlastnictví nemovitosti, kde v případě, že se jedná o
pronájem či nájem je potřeba uvést rovněž osobu
vlastníka (jméno a příjmení, kontakt a vztah k této
osobě).
Výběr místností, které byste rádi zrekonstruovali.
Popis těchto místností a jejich současný stav.
Vaše představy k těmto místnostem.
Odhad nákladů této rekonstrukce.
Další doplňující informace k rekonstrukci.
Počet osob, které spolu žijí v jedné domácnosti.
Popis těchto osob.
Vaše možné zapojení se do rekonstrukce.
Popis proč právě vaši rodinu do pořadu vybrat*
Příloha č.1 – FOTO RODINY*
Příloha č.2 – PLÁN NEBO PŮDORYS*
Příloha č.3 – VIDEO UKÁZKA*
Příloha č.4 – FOTO MÍSTNOSTÍ K REKONSTRUKCI*
Souhlas s podmínka účasti na castingu pořadu*

1.4.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI ÚČASTI NA CASTINGU

Posledním polem formuláře je povinné seznámení se s podmínkami účasti na castingu. Tyto podmínky naleznete
…zde a jejich obsahem je především zákonná povinnost
nakládání s osobními údaji, které v přihlášce uvedete..

1.5.

POTVRZENÍ PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY

Vyplněním všech povinných polí přihlášku odešlete po
stisknutí ODESLAT PŘIHLÁŠKU. V tuto chvíli doporučujeme
neopouštět počítač a nevykonávat na počítači jinou
činnost, která by mohla odesílání přihlášky přerušit.
Vzhledem k video příloze dochází k odesílání poměrně
velkého souboru, který může trvat i několik desítek minut
v závislosti na rychlosti připojení počítače k internetu. Úspěšné odeslání přihlášky je následně stvrzeno 2x.
1. Ihned po odeslání přihlášky se vám zobrazí stránka s potvrzením odeslání přihlášky.
2. Následně do vaší emailové schránky vám byl zaslán email s informacemi, které jste v přihlášce uvedli.
Pokud email neobdržíte, prosím zkontrolujte nevyžádanou poštu popřípadě složku označenou jako
SPAM.

Kapitola 2 – VIDEO PŘÍLOHA

2.1.

JAKÁ BY MĚLA BÝT VIDEO UKÁZKA

Video nahrávka je velmi důležitou součástí přihlášky. Lze i říci, že její obsah bude klíčový pro výběrovou komisi.
Proto prosím věnujte tomuto natáčení tolik času, aby vše dopadlo dobře. Je proto potřeba se zaměřit na dvě
oblasti zpracování této video ukázky, kterými jsou oblasti:

TECHNICKÁ

2.2.

OBSAHOVÁ

TECHNICKÁ ČÁST VIDEO NAHRÁVKY

Technická specifikace pro natočení videa je různorodá, nicméně na konci musí být video převedeno do datového
formátu MP4. K nahrávání můžete využít jakékoliv zařízení, které Vám následně umožní nahrané video uložit do
počítače. Toto nahrané video předpokládáme, však nebude pouze jedno, ale bude se skládat z několika video
sekvencí a v jiném formátu než MP4. Proto je potřeba video upravit sloučením do jedno souboru, převést do
formátu MP4 a popřípadě i zmenšit na velikost, která nebude větší než 500 MB.
Nemusíte mít obavu, že to nezvládnete. Pro nahrávání lze využít nejen kameru s DV kartou, ale rovněž i foťák
umožňující nahrávání na DV kartu a lze použít i mobilní telefon. Poslední modely mobilních telefonů Vám zcela
postačí pro tento druh záznamu. V každé rodině se tak minimálně jeden takový chytrý telefon najde.
Export videa do počítače (čili uložení videa) je následně popsáno v technickém manuálu přístroje a je u každého
individuální. Úprava již patří mezi složitější procesy, ale i zde se nemusíte ničeho obávat. Možná máte již v počítači
svůj edit program na úpravu videa a nebo Vám doporučujeme si ZDARMA nainstalovat program Format Factory či
Microsoft Movie Maker. Lze i pro tyto účely využít i Youtube, který je zdarma a nahrané video dokáže sloučit a
následně opět stáhnout ve formátu MP4.

2.3.

PROGRAMY NA ÚPRAVU VIDEA

Format Factory
Program, který Vám umožní změnit formát i velikost všech video ukázek.
Program si můžete stáhnout … zde

Movie maker
Program společnosti Microsoft. K dispozici je zdarma. Jeho obsluha je velmi snadná.
Program si můžete stáhnout …zde

Video, které upravíte sloučením a převedením (exportem) do formátu MP4 prosím zkontrolujte a podívejte se na
velikost tohoto souboru. Je potřeba, aby nepřekročila maximum, které je 500 MB!
Pokud by se tak stalo je potřeba video znovu převést do nižší kvality.
Pro natáčení je potřeba také dodržet určité principy a pravidla. Určitě každá domácnost není vybavena profi
kamerami a světelnou a zvukovou technikou. Toho jsme si vědomi a určitě při mouříme oko nad tím, že to nebude
na 100%, ale i tak se tomu dá velmi pomoci. Jak?

DOPORUČUJEME
 NATÁČEJTE VIDEO ZA DENNÍHO SVĚTLA
 VŽDY AŤ HOVOŘÍ POUZE JEDNA OSOBA, KTERÁ SE DÍVÁ PŘÍMO DO KAMERY
 POKUD MÁTE EXTERNÍ MIKROFON (POSTAČÍ I OBYČEJNÁ SLUCHÁTKA, KTERÁ POUŽÍVÁTE PRO
TELEFONOVÁNÍ) ZAPOJTE JE A PŘEDEJTE MLUVČÍMU.
 POJMENUJTE SOUBOR VAŠEHO VIDEA. IDEÁLNĚ PŘÍJMENÍM A JMÉNEM.

2.4.

OBSAHOVÁ ČÁST VIDEO NAHRÁVKY

Obsahová část je podstatná pro výběrovou komisi. Rádi bychom prostřednictvím nahrávky poznali celé složení
Vaší domácnosti, která by se natáčení účastnila. Čím více, tím lépe. Dále pak druhou částí nahrávky bude prohlídka
vaší nemovitosti celé.

2.5.

PŘEDSTAVENÍ RODINY

Celá rodina nebo osoby žijící v jedné domácnosti se seskládají na jedno místo před kameru. Pozor, může Vás být
hodně a vy se s kamerou postavíte příliš daleko, kdy by mohlo dojít k tomu, že nebude slyšet hlas mluvčího anebo
ostatních hovořících. Proto si to nejdříve vyzkoušejte a v případě, že hlasitost bude slabá nebo žádná, raději se
postavte blíže ke skupině a s kamerou natáčejte plynulým posouváním s detaily na jednotlivé osoby. Zvolte si
jednoho zástupce rodiny, který bude mluvčím. Hovořit by měli určitě i ostatní, ale je potřeba dodržet nějaký
postup. Mluvčí by v úvodu odpověděl na povinné otázky. Těmi jsou:
KDO JSTE A ODKUD JSTE?

Jsme rodina Novákových z Aše u Jablunkova
KONTRÉTNÍ PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH OSOB, S JEJICH VĚKEM A PROFESÍ?

Já jsem Dobromila Retigová a je mi 61 let jsem důchodkyně
Vedle mě je manžel Dobromil Retig, který má 39 jet a je řidičem
Za mnou stojí dcera Eliška 44 let je lékařkou a její manžel Pavel, který je lékařem.
Moji vnuci Tomáš 10, Patrik 11 a Adélka 8 let, chodí do školy.
Atd pokračujete dále
NĚCO O VAŠÍ NEMOVITOSTI A JAK BYDLÍTE?

Nyní se nacházíme v našem rodinném domě, kde bydlíme já s manželem a moje dcery Pavla a Jana s
rodinami…….
Pokračujete velikostí, počtem pokojů, stářím domu atd. cca 5 vět maximálně.
PROČ JSTE SE PŘIHLÁSILI DO POŘADU?

Do pořadu Jak se staví se jsme se přihlásili ……
Popíšete důvody přihlášení se, maximálně 5 vět.
NĚCO VYJÍMEČNÉHO O VAŠÍ RODINĚ?

Popíšete ty zásadní momenty, které Vás v životě poznamenaly, maximálně 5 vět.
ROZLOUČENÍ SPOLEČNÝM SLOGANEM (VŠICHNI PŘED KAMEROU)

??????????
To je již na Vaší fantazii. Postačí opravdu jen jedna věta či zvolání

2.6.

PROHLÍDKA BYTU

Následuje prohlídka vaší nemovitosti, všech místností. Zde prosíme mluvčího, aby komentoval pouze hlasem (již
nemusí být vidět před kamerou, důležitý je nyní prostor) každou místnost. Lze i nechal popis místnosti na každém
členovi, podle toho, kterou obývá (děti svůj dětský pokoj, manžele ložnici atd.)
Natočíte plynule vždy každý pokoj, kde bychom rádi viděli, jak vypadá současný stav a také co Vás na současné
podobě a stavu trápí. Následně bychom slyšeli, po čem toužíte a sníte, aby se ve vašem pokoji nacházelo a jak by
měl vypadat (barvy, zařízení, vychytávky atd).
Délka této druhé části by měla mít v součtu všech pokojů maximálně 5 minut. Je tedy potřeba každé místnosti
věnovat jen určený čas. Má-li Vaše nemovitost 5 místností, pak každá místnost 5 minut. Bude-li mít 12 místností,
pak pouze 26 vteřin jedna místnost.

2.7.

CO JE DŮLEŽITÉ PRO VIDEO UKÁZKU

Video ukázka je nejnáročnější přílohou přihlášky a zde také dochází k největším problémům při odesílání. Proto je
potřeba dodržet několik pravidel. Těmi jsou:
 Video soubor musí být pouze jeden. Předpokládáme, že při nahrávání se podaří vytvořit několik
samostatných video souborů. Ty je potřeba sloučit (viz technická část manuálu).
 Odesílaný soubor musí být ve formátu .mp4, .wmv, .mpg, .avi nebo .mov. Jiné typy souborů nejsou
přístupné. Opět můžete využít programů viz technická část.
 Možnost odesílání souborů v zabalené složce .zip nebo .rar nejsou povoleny.
 Velikost odesílaného video souboru musí být maximálně 300 MB.

Před vámi to zvládlo již přes 3000 lidí. Zvládnete to jistě i vy.

Kapitola 3 – PLÁNKY NEMOVITOSTÍ

3.1. PROČ PLÁNEK NEMOVITOSTI
Pro upřesnění rozčlenění dispozic bytu, jako další součást přihlášky je plánek bytu či domu. Tento plánek doplňuje
vaše video a pomůže designérům při rozhodování se o možné realizaci.
Není potřeba jej obstarávat u architekta, ale vystačíte si zcela sami.
Začít můžete jen tužkou a obyčejným papírem (konečný stav, ale bude potřeba vyfotit nebo naskenovat), či lze
využít volně dostupných programů, které svým ovládáním jsou jednoduché a s jejich pomocí se vám lehce podaří
tento plánek včetně obrazových výstupů vytvořit.

3.2. PROGRAMY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
Stejně jako u programů na úpravu videa, máte možnost si plánek vytvořit ve svém počítači za pomocí
jednoduchých programů, které jsou zdarma.

SKETCHUP GOOGLE
Program, který lze instalovat do PC a vytvářet jednoduché návrhy.
Program lze stáhnout …zde

SWEET HOME 3D
Program, který si instalujete do PC. Následně lze již vytvářet nádherné plánky.
Program lze stáhnout …zde

3.3. FORMÁT PŘÍLOHY
VÝSLEDNÝ OBRÁZEK VAŠE PLÁNU PROSÍM VKLÁDEJTE VE FORMÁTU OBRÁZKU .PNG NEBO .JPG

Kapitola 4 - FOTO
4.1. FOTO PŘÍLOHY
Poslední povinnou přílohou jsou fotografie. Těch by mělo být celkem 5.
První foto je vaše rodina. Použijte jakoukoliv fotografii třeba z dovolené nebo rodinné oslavy. Důležité je, aby vás
tam bylo co nejvíce.
Zbylé fotografie jsou již vaše místa rekonstrukcí. Zde vyberte vždy ty hlavní a jednu z fotografií ukažte i váš dům
z venku.

Kapitola 5 – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na základě četných dotazů jsme připravili odpovědi na nejčastěji se objevující otázky uchazečů

Jak se mohu přihlásit?
Přihlásit se můžete na základě elektronického formuláře, který naleznete …zde

Jak poznám, že byla přihláška odeslána?
Po správném odeslání přihlášky se vám v internetovém prohlížeči zobrazí potvrzení o odeslání. Odesílání přihlášek
může trvat i několik desítek minut, záleží na rychlosti internetu odesílatele a velikosti příloh. Doporučujeme nezavírat
prohlížeč, dokud se vám nezobrazí tato zpráva:

Mohu se přihlásit I jinak? Kam zaslat přihlášku?
Bohužel, jiné přihlášky nejsou akceptovány a nebudou přijaty. Je tedy zbytečné zasílat přihláška poštou nebo
pouze v emailové zprávě. Denně se přihlásí několik desítek lidí a je třeba respektovat toto opatření.

Neumím natočit video, mohu přihlášku poslat bez videa?
Bohužel video je POVINNOU součástí přihlášky. Bez tohoto videa nepůjde přihláška odeslat.

Neumím upravit video, pomůžete mi?
Pro tyto případy jsme zpravovali manuál, jak natočit a upravit jej. Tento manuál naleznete …zde. Je potřeba dodržet
všechna pravidla, která jsou pro odeslání povinná. Pokud si nevíte rady s finální úpravou videa, požádejte ve svém
okolí někoho, kdo vám s tím pomůže. Díky velkému počtu žadatelů, nelze přihlašujícím se účastníkům videa
upravovat.

Jaké jsou podmínky pro účast v pořadu? Platí se něco?
Kritéria výběru jsou různorodá a poměrně složitá. Určitě záleží na preciznosti zpracované přihlášky, jaká rodina
se hlásí, jaké jsou jejich potřeby, jaký je současný stav atd. Přihlášku, tak může po- dat kdokoliv, pokud se
jeho nemovitost nachází na území České republiky a je mu více než 18 let.
Žadatelé a ani vybraní účastníci nehradí nic. Celá proměna je ZDARMA!!!

Do kdy je možné přihlášky posílat?
V tuto chvíli lze zasílat přihlášky do pořadu zatím do odvolání. TV Prima plánuje výrobu jarní série, ale ve chvíli
kdy bude pořad diváky sledován, je možné že bude ihned zahájena výroba další série. Určitě budeme brát k
výběru všechny došlé přihlášky.

Přihláška nejde odeslat. Kde je chyba?
Příčin na vaší straně může být několik:
1.
2.
3.
4.
5.

Zkontrolujte si, zda-li byla vyplněna všechna povinná pole označená *
Zkontrolujte si ta pole, která musí obsahovat pouze číslici, nikoliv písmena nebo znaky.
Zkontrolujte součet objemu Vašich příloh, aby nebyl větší než 10 MB pro obrázky a 300 MB pro video.
Zkontrolujte, že přílohy jsou ve správném formátu.
Zkontrolujte si antivirový program, zda-li váš počítač není napaden virem. Pokud ano, pak náš server
automaticky příjem přihlášky zastaví.
6. Zkontrolujte stabilitu připojení k internetu. V případě poklesu odchozí rychlosti odesílání dat do našeho serveru,
můžete být přerušeno.
Chyba může být i na naší straně. Stát se to může v těchto případech:
1. Kdy se ve stejnou vteřinu setkají dva či více žadatelé při odesílání přihlášky, odmítne náš server tyto

přihlášky přijmout. Pravděpodobnost je to však minimální.
2. Naše kapacity budou překročeny. I my máme svoje limity. Ty jsou nyní na staveny na dostatečnou

kapacitu. Přesto všechno, pokud by byl zájem obrovský a každý žadatel by využil svoji maximální kvótu
pro přílohy 300 MB, pak jsme schopni odbavit měsíčně pouze omezené množství, které je asi
tisícovka přihlášek.

Jak se dozvím, že jsem vybraná?
Vybrané rodiny kontaktujeme telefonicky, kdy postup do druhého kola neznamená, že je rodina skutečně vybrána.
V ostatních případech rodiny o dalším úspěchu či neúspěchu nekontaktujeme.

Jak dlouho trvá, než se rozhodnete, že jste nás vybrali?
Někdy je to měsíc, může to být třeba i dva roky. Stále všechny přihlášky probíráme a hledáme
nejvhodnější rodiny a jejich místa k rekonstrukci. Proto rodinám nesdělujeme výsledky, že nebyly
vybrané. Šance jsou pořád.

Zaslali jsme přihlášku před dvěma lety, máme vyplnit přihlášku novou?
Pokud se u vás něco výrazného změnilo, potom je potřeba vyplnit a zaslat novou přihlášku. Mezi výrazné změny
počítáme jiný prostor místa rekonstrukce, změna životní situace apod.

Kolik můžu poslat přihlášek?
Přihláška by měla být vždy na jeden prostor – jednu rodinu – jeden příběh. Pokud chcete přihlásit někoho jiného,
pak doporučujeme, aby se tato rodina přihlásila sama. Lze jim však s přihláškou pomoci, údaje o rodině však vy
nevyplňujte za sebe. Mohlo by dojít k vyřazení přihlášky.

Jsme rodina zo Slovenska, možme sa prihlásit?
Bohužel pořad je určený pouze pro nemovitosti, které se nacházejí na území české republiky. Pokud patříte mezi
slovenskou rodinu, bydlící třeba v Plzni, tak se jistě do pořadu přihlásit můžete.

Co rozhoduje, že si rodinu vyberete?
Měřítek k výběru účastníků je několik. Určitě ty hlavní měřítka jsou dvě – rodina a nemovitost.

Kolik peněz si připlatíme za rekonstrukci?
Žádné a vše je ZADARMO! Pokud vám někdo říká, že si účastníci něco platí, pak jistě lže. Pořad Jak se staví sen již
proinvestoval přes 50 miliónů korun a vše bylo zdarma.

