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Editorial

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel HCA Brno

Toto je výrok, se kterým jste se už určitě setkali. 
Co to ale znamená? Kdo tu změnu vytváří? A co 
dělá život životem?

Existuje pár principů, o kterých nemá smysl 
polemizovat. Je velmi vysoká pravděpodobnost, 
že i zítra ráno vstanete a začne nový den. Jak bude 
tento den vypadat? Buď se předem rozhodnete, 
co daný den uděláte, anebo přijdete do práce 
a uvidíte, co vás tam čeká a čemu je potřeba se 
věnovat. Ať už to jsou příjemné, anebo nepříjemné 
záležitosti, sednete pravděpodobně k počítači 
a pustíte se do práce.

Praktické je fungovat na denní bázi s určitou 
mírou plánování. Chápu, že plánovat každých pět 
minut je hloupost, ale na druhou stranu dělat 
cokoliv bez jakéhokoliv plánování je někdy až 
riziko. Dokážete si představit, že by vám nějaká 
firma slíbila, že vám postaví dům, a neměla by 
žádný projekt, plán nebo stavební deník? Asi byste 
si její služby neobjednali.

Život se nedá zastavit. Život můžete regulovat  
a regulace vašeho života je spojená  
s plánováním. Říká se, že život je změna, ale 
ve skutečnosti si tuto změnu vytváříme sami.

Co dělat, aby vaše změny byly v souladu s vašimi 
přáními a rozhodnutími? Jaké nástroje používat, 
aby tato změna byla pod vaší kontrolou? A jak 
zapojit lidi do toho, aby naplnili cíle, které mají 
v rámci vaší organizace definované? Na to se 
zaměříme v tomto vydání časopisu.
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Změna je to, co 
zažíváme každý den

Říká se, že změna je 
život. A toto známé úsloví 
je pravdivé, protože 
jej na sobě můžeme 
pociťovat každý den, 
každou hodinu, každou 
minutu. Stačí, když se 
zaměříme na své tělo, 
na plíce a každý nádech 
a výdech nebo na srdce 
pumpující krev do našeho 
těla. Všude probíhá 
neustálý pohyb, který se 
změnami velmi souvisí.

Změny závisí na našem osobním 
nastavení 

V našem životě jsou věci, které chceme 
změnit, aby se nám dařilo lépe. Například 
chceme být zdravější, krásnější nebo 
efektivnější. Na druhé straně jsou změny, 
které se nám samy dějí a my je nechceme. 
Někdo přibírá na váze, někdo ztrácí 
tempo a zpomaluje, někdo je unavený, 
či dokonce onemocní. Jinými slovy, když 
jsem nemocný, hlavní kýženou změnou 
je mé uzdravení. Když jsem zdravý, tak 
mohu podniknout mnoho úspěšných 
změn.

Pozitivní a žádaná, nebo 
negativní a nechtěná?

Změny v našem životě závisí do velké 
míry na činnostech, které vykonáváme 
a které si sami volíme. A podle priorit 
se věcem věnujeme. Určitě jste někdy 
řekli nebo slyšeli od druhých věty typu 
„Tomuto se nemůžu věnovat, protože 
na to nemám čas“ nebo „S tímto 
člověkem se nemám čas sejít“. Ale o co 

jde ve skutečnosti? Čas nemáme, protože 
to pro nás není tak důležité a máme 
jiné priority. Z toho plyne, že člověk se 
věnuje změnám podle svého žebříčku 
priorit. Jako příklad uveďme, proč třeba 
právě teď začal nemocný člověk měnit 
stravovací návyky? Protože je to pro něj 
priorita. Nebo když pro vás vaše váha 
není prioritní, tzn. tou nejdůležitější věcí, 
nebudete se jí věnovat a zaměříte se 
na něco jiného.

Jak docílit úspěšné změny?

Aby změny, které chcete, byly úspěšné, 
kromě priorit potřebujete mít i nějaké 
know-how. Pokud dospějete k rozhodnutí 
určitý stav změnit, a i přes snahu pro to 
něco udělat to nevychází, pak vám zřejmě 
chybí znalost a know-how, jak této změny 
dosáhnout. Důležitá je tedy nejen věc, 
kterou chcete změnit k lepšímu, ale i to, 
jak to udělat.
Jako příklad uveďme prodejce v obchodě, 
který chce zdvojnásobit svůj obrat. 
V tomto případě je důležité, aby věděl, 
jak komunikovat se zákazníkem, jak dělat 

marketing (ať už firemní, nebo osobní), 
jaké know-how používat, např. když 
zákazník říká, že má ještě jinou nabídku.

Věnuj se poctivé práci a penězům 
se neubráníš

To, čemu se s klienty HCA věnujeme, 
je častokrát know-how pro expanzi, jak 
řešit situace, když vám zákazník říká 
„Máte vysoké ceny“ nebo „Musím si to 
rozmyslet“. Toto know-how vás naučíme. 
Osobně vám garantuji, že když ho budete 
správně používat, výsledky přijdou 
automaticky. Už i Baťa říkal: „Věnuj se 
poctivé práci a penězům se neubráníš.“
Mnoho lidí se bojí změn hlavně proto, 
že neví, jak vše dopadne. Ale když máte 
know-how, jak změny dělat, a je pro 
vás důležité dané věci změnit, tak se 
nemáte čeho bát. A je úplně jedno, zda 
se teď budeme bavit o vaší váze, náboru 
nových lidí, novém způsobu marketingu, 
obchodním jednání, anebo propouštění 
lidí. Všechno jsou to změny, které jsou 
součástí vašeho života.
Tak pojďme na ně!
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Znáte hlavní typy přístupu lidí 
k práci?
Naši ekonomicky aktivní část společnosti 
bychom mohli rozdělit do dvou skupin 
podle toho, jaký přístup mají lidé k práci. 
Tuto skutečnost je dobré si uvědomit, 
zvláště pokud s nimi pracujete jako jejich 
nadřízený. První skupinu tvoří lidé, kteří 
jsou samostatní a se životem si dokážou 
poradit sami, hledají různé výzvy, kterým 
mohou čelit, a velmi rádi posouvají věci 
dopředu.

Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou 
šťastní, když mají nad sebou dobrého 
šéfa, který jim řekne, co a jak mají dělat, 
někdy i proč to mají dělat. Když jim však 
necháte velkou volnost, potom si mnohdy 
neví rady a jsou ztracení.

Ani jedna z těchto dvou kategorií není 
dobrá nebo špatná. Jednoduše je dobré 
vědět, že každý člověk potřebuje nějaké 
pracovní prostředí, které když mu dáte, 
naplno využijete jeho potenciál.

Pokud budou mít lidé, kteří potřebují 
svůj čas a prostor, šéfa, jenž úkoluje 
na denní bázi, začnou být nešťastní 
a budou chtít odejít. Na druhé straně lidé, 
kteří se například rozhodli mít živnost 
a musí brzy ráno vstávat a pracovat, 
mnohokrát do oběda prokrastinovali 
a měli dlouhodobé výčitky svědomí. Ty je 
ve finále vedly k tomu, že se raději někde 
nechali zaměstnat. Pro tyto lidi je důležitý 
režim, a pokud se v něm naučí operovat, 
budou šťastní.

Nehledejte nové zaměstnance, 
začněte je k sobě přitahovat
Když budete hledat nové pracovníky, 
tak zřejmě někoho najdete. Zajímavější 
ovšem je k sobě lidi přitahovat. Aby tomu 
tak bylo, musí být vaše firma pro zájemce 
o práci něčím lákavá. Jak této přitažlivosti 
dosáhnout? Zkuste se zamyslet nad 
jednou věcí. Co je tou hodnotou, díky 
níž vás práce baví? Pamatujete si, s jakou 
myšlenkou nebo motivací jste tuto práci 
začínali? Jsou tyto hodnoty stále aktuální, 
nebo se časem změnily?
Lidé jsou nejdůležitější faktor úspěchu 
firmy. Firmy stojí, ale i padají podle toho, 
jaké mají pracovníky. Dokonce jediný 
narušitel ve firmě může způsobit rozpad 
celého kolektivu. A jediný šikovný lídr 
může dokázat zázraky.

Proto když budete hledat pracovní 
posily, snažte se najít, nebo 
raději přitáhnout lidi, kteří 
budou nadšení z toho, co 
děláte. Není náhodou, že 
Steve Jobs hledal do Apple 
nadšené lidi.

Požadavky zákazníků 
a klientů rostou, 
podobně jako 
očekávání pracovníků 
od zaměstnavatele. 
Chcete-li jít s dobou, 
nebojte se změn 
a nezapomeňte také 
na vývoj uvnitř své 
společnosti. K tomu 
všemu vám může 
napomoci tento článek, 
ve kterém se dozvíte, co 
jsou čtyři hlavní faktory 
pro spokojenost vašich 
lidí a úspěch firmy. 

Proč lidé hledají novou práci? 
Toto jsou čtyři hlavní faktory 
 

Pracovní náplň 
Pokud někdo chce být například 
kuchařem, tak hledá gastronomický 

podnik a kuchyň, kde může vařit. 
Obchodník logicky hledá firmu, kde může 
kontaktovat a oslovovat zákazníky. Kdo 
chce pracovat jako recepční, hledá firmu, 
kde může zvedat telefony a propojovat 
volající. Pracovní náplň je vlastně to, co 
by měl člověk dělat na pozici, kterou 

Jděte s dobou
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Dejte prostor tvořivým lidem 
a možná budete příjemně 
překvapeni
S tímto neustálým pohybem kupředu jsou 
spojené inovace, nové designy a nápady, 
lidé jsou rádi součástí těchto trendů. Firma 
se musí snažit o neustálé změny k lepšímu 
a rychlejšímu, změnu k vyšší kvalitě apod. 
Je dobré dát tvořivým lidem prostor 
ovlivnit budoucnost svou i společnosti. 
Když tuto možnost nemají a nemohou 
se realizovat, budou se ohlížet po jiné 
pracovní příležitosti, kde budou moci svoji 
tvořivost lépe zúročit. Takové lidi nazýváme 
pionýry. Dáte jim novou oblast a oni se 
do toho s vervou pustí. Pionýr je nadšený 
tak dlouho, dokud v tom, co dělá, vidí 
perspektivu a budoucnost.

Spokojený a motivovaný 
zaměstnanec = úspěšná firma
Pokud tento článek čtete jako šéf, tak 
můžete pozorovat, že tyto čtyři faktory 
mají na lidi vliv. Psali jsme o pracovní 
náplni, odměně, pracovním prostředí 
a o budoucnosti, potřebě pracovníků vidět 
výzvu. A vy, ať už řídíte malé oddělení, nebo 
vlastníte velkou firmu, byste měli na všech 
těchto oblastech pracovat.

Dle jedné definice se dá říci, že šéf je 
někdo, kdo prosazuje a dohlíží na to, aby 
jeho lidé dělali svoji práci. Schopný lídr je 
někdo, kdo způsobí, že lidé CHTĚJÍ dělat 
svoji práci. A právě tato hlediska způsobí, že 
lidé CHTĚJÍ VÍCE DĚLAT svoji práci.

Když se vám jako šéfovi podaří lidi 
přesvědčit, aby jejich vnitřní motivace 
byla podporována dobrým prostředím, 
ve kterém jako šéf působíte, budete s nimi 
mít méně starostí.

Takže změna je život a buď měníte prostředí 
svého oddělení či celé firmy, ve kterém 
se lidé stále mohou vyvíjet, nebo tito lidé 
změní šéfa a začnou hledat jiné, vhodnější 
prostředí.  
Text: Mgr. Martin Kolenička

si sám vybral. Proto je velmi důležité 
mít pracovní náplň dostatečně dobře 
definovanou. Ve většině případů popis 
pracovní pozice v rozsahu jedné strany A4 
nestačí. Lidé očekávají, že jim řeknete, jaký 
je účel jejich pozice, jaké mají pravomoci 
a zodpovědnost, kdo je jejich nadřízeným, 
popř. koho mají na starost, a několik 
hlavních pravidel nebo směrnic, které se 
týkají dané oblasti.

Odměna za práci 
Žadatele o práci zajímá výplata, 
výměna, provize, bonus nebo 

benefity, které jsou s danou pozicí 
spojené. Když lidé někde pracují, 

jednoduše očekávají odměnu. Dokonce 
i lidé, kteří vám řeknou, že je to nezajímá, 
jsou nakonec zvědaví, co za výsledky své 
práce dostanou. A samozřejmě čím větší 
hodnotu v dané organizaci vytvoří, tím 
více peněz či benefitů od jejího vedení 
očekávají.

Pracovní prostředí 
V jednom nedávném průzkumu 
v ČR byli lidé dotazováni, proč 

odcházejí z firmy, a z výsledků překvapivě 
vyplynulo, že až 75 % dotazovaných 
odešlo kvůli pracovnímu prostředí. 
A když se jich tazatelé ptali, co pro ně 
znamená „pracovní prostředí“, až 69 % 
z nich odpovědělo, že šéf. Takže jeden 
z důležitých faktorů pracovního prostředí 
je chování šéfa. Nejde o to, že šéf musí 
být vždy milý a příjemný. Mluvím o tom, 
že nesmí být nečitelný. Když máme tvrdé, 
ale spravedlivé a férové šéfy, dlouhodobě 
si jich totiž vážíme. Ale není příliš 
udržitelné mít nad sebou nečitelného 
člověka, který jeden den něco řekne 

a druhý den něco jiného udělá. Mít 
šéfa, který toleruje lajdáckost, přihlíží 

očividným intrikám, neumí se rychle 
rozhodovat a je benevolentní 

vůči nekompetentním 
lidem, to vše lidé považují 

za nevhodné pracovní 
prostředí a z firmy 

chtějí odejít.

Umíte své lidi chválit? Je to 
k nezaplacení!
Většina pracovníků se snaží organizaci 
přispívat. Ne každý ale přispívá podle 
očekávání šéfa. Mnoho lidí to dělá, 
jak nejlépe umí, a dává práci hodně. 
Pokud si toho však nadřízený nevšimne, 
jinak řečeno – nedá „svému“ člověku 
potvrzení nebo uznání, tomu dotyčnému 
v podvědomí něco chybí. Teď nejde 
o výplatu, ale jde o to, že šéf nevidí 
nasazení konkrétního pracovníka nebo mu 
to nedá najevo. Chvalte své pracovníky 
a výsledek se dostaví.

Budoucnost, expanze 
Jinými slovy jde o to, zda jsou 
pracovníci součástí výzvy, 

která posune nějakou oblast společnosti 
dopředu. Stejně jako se mění poměry 
ve společnosti a životní úroveň lidí, vyvíjí 
se i trh, na kterém nároky zákazníků 
a klientů neustále rostou. To, co jim dnes 
ještě vyhovuje, zítra už pravděpodobně 
stačit nebude. Důkazem toho je 
automobilový průmysl. Před 30 roky 
bylo auto s klimatizací neskutečný luxus. 
Dneska si auto bez klimatizace už skoro 
nikdo nekoupí.
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VIP Roční školné – 
„Efektivní manažer“
Chcete se rychle 
posunout, zlepšit 
svou firmu a dostat se 
do nadbytku?

Na to slouží program „VIP Roční 
školné – Efektivní manažer“, díky 
kterému se stanete kompetentním 
manažerem, který rozumí sobě 
i svému týmu a je efektivní 
v každodenní práci.

V průběhu 1 roku máte možnost 
absolvovat 10 seminářů a tréninků 
HCA, které jsou sestavené tak, 
abyste svou firmu a sebe dokázali 
co nejrychleji posunout a získat větší 
kontrolu.

Semináře jsou zaměřené 
na management a práci s lidmi, 
obchod, marketing a finance. 
Po dobu celého programu jste 
v úzkém kontaktu s konzultantem 
HCA, který vám pomáhá zavést 
know-how ze seminářů do praxe.
Svou účastí na tomto ročním 
programu získáváte navíc i možnost 
účastnit se 1× měsíčně našich 
pravidelných HCA Klubů pro novou 
inspiraci a energii do dalších týdnů. 
Čekají na vás i bonusové semináře 
za zvýhodněné ceny.

12 způsobů zvyšování 
produktivity práce 
vedoucích pracovníků

Klíčový seminář pro 
majitele, ředitele a vedoucí 

pracovníky, kteří řídí organizaci 
a pracují s lidmi. Získáte know-
-how, jak řídit a motivovat lidi 
a jak zavést do firmy systém, 
abyste měli kontrolu nad 
každou oblastí a firma mohla 
expandovat.

3denní seminář pod 
vedením Martina Koleničky
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Jak vybudovat 
nesmrtelnou firmu

Žijeme v době, ve které je 
na nás vyvíjen stále větší 

a větší tlak. Potřebujete mít lepší 
cenu, kvalitnější lidi, efektivnější 
marketing, práce je stále více 
a více… A mnohokrát je efektivita 
zisku menší a menší. Jak v dnešní 
době úspěšně podnikat, jak 
dosáhnout expanze a jak jednou 
úspěšně předat firmu svému 
následovníkovi, se dozvíte 
na tomto workshopu.

3denní seminář pod 
vedením Ladislava Pavlíka 
(SK)

Jak sepsat klobouky 
a směrnice

Pokud máte pocit, že vám 
firma „přerostla přes hlavu“, 

a pociťujete nutnost stanovit 
přesná pravidla a zkorigovat ji, 
pak je to ten správný seminář 
pro vás. Naučíte se, jak můžete 
pomocí správného definování 
základních firemních pravidel, 
kterými jsou směrnice, ušetřit 
čas i nervy sobě i svým 
spolupracovníkům. Zjistíte, 
jak stanovit hlavní zásady pro 
plynulý a neustálý růst své firmy.

1denní seminář pod 
vedením Martina Koleničky 
nebo Petra JánskéhoVůdcovství

Získáte nástroje 
na zefektivnění a zlepšení 

řídící práce ředitelů a majitelů 
firem. Spolehlivě vám vyvrátíme 
všechny fámy, že dobrým 
vůdcem „je potřeba se narodit“. 
Seminář obsahuje klíčové údaje 
o tom, jaké jsou charakteristické 
znaky dobrého vůdce a jak 
se k nim dopracovat. Uvede 
na pravou míru, co to znamená 
být skutečným vůdcem a jak 
s tím souvisí síla osobnosti, 
etika, rozhodnost, schopnost 
nadchnout lidi, respekt 
a přirozená autorita i schopnost 
vydat jednoznačný příkaz.

3denní seminář pod 
vedením Martina Koleničky

Jak vytvořit úspěšný 
business plán

Dostanete návod na to, 
jak dosáhnout cílů 

a expanze firmy. Během jednoho 
dne si na semináři vytvoříte 
svůj business plán a strategii 
na nejbližší rok.

1denní seminář pod 
vedením Martina Koleničky

Finanční prosperita
Pomůžeme vám vytvořit 
stabilně ziskovou 

a prosperující firmu a mít příjmy 
firmy pevně ve svých rukou. 
Získáte okamžitě použitelné 
nástroje, pomocí kterých 
dokážete dosáhnout finančního 
nadbytku a jistoty.

2denní seminář pod 
vedením Heimo Buceriuse 
(DE)

Efektivní vedení 
obchodního rozhovoru

Účelem tréninku je zvýšit 
efektivnost uzavření 

obchodu. Důraz je kladen 
na schopnost prodejců budovat 
porozumění a zvládat námitky 
zákazníka. Určený je pro ty, 
kteří nechápou obchod jako 
boj, ale jako diplomacii. Kteří 
nechtějí jen „používat různé 
techniky prodeje“, ale chtějí mít 
z obchodního jednání hru.

2denní trénink pod 
vedením Martina Koleničky

Extraliga v prodeji
Tento trénink je určený 
pro zkušené obchodníky 

a pracovníky, kteří jsou ve styku 
s klienty a chtějí hrát nejvyšší 
ligu v prodeji. Účelem je zvýšit 
účinnost a lehkost uzavírání 
obchodů. Naučíte se, jak se stát 
přítelem každého zákazníka. 
Poznáte nejúčinnější techniky 
prodeje a získáte schopnost 
prodávat tak, že od zákazníka 
neuslyšíte jedinou námitku.

2denní trénink pod 
vedením Martina Koleničky

Efektivní marketing
Tento praktický seminář 
vám pomůže správně 

pochopit základní principy 
marketingu a PR a získáte v tom 
jistotu. Naučíte se komunikovat 
se zákazníky tak, aby jednali, 
jak chcete vy, a zajistili jste si 
díky tomu masivní příliv nových 
zákazníků.

2denní seminář pod 
vedením Piera Paderniho 
(IT)

Efektivní šéf
Dozvíte se, co brání šéfovi 
a jeho lidem pracovat 

efektivně a jak zabezpečit, aby 
se věci uskutečnily tak, jak byly 
naplánované a zorganizované. 
Zjistíte, jaké jsou hlavní příčiny 
nízké efektivity lidí a z toho 
vyplývajícího stresu, proč někdo 
dosahuje cílů s lehkostí a někdo 
pouze s vynaložením obrovského 
úsilí.

1denní seminář pod 
vedením Martina Koleničky

Zajistěte si kvalitní, praxí prověřené vzdělání a staňte 
se efektivním manažerem spolu s námi!
Kontaktujte svého obchodního konzultanta nebo naše marketingové 
oddělení: marketing@hcaczechia.cz, +420 734 200 233.

Další informace najdete na www.hcaczechia/kurzy/VIP
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Zdeňku, řekni nám prosím něco o své 
firmě. 
BEMETA je firma zabývající se doplňky 
do koupelen. Dodáváme výrobky 
na evropské trhy a postupně chceme 
expandovat do celého světa. Naším účelem 
je dodávat kvalitní designové výrobky, 
koupelnové doplňky a k tomu i rozšířenou 
nabídku atypických produktů.

Které věci ve firemním životě považuješ 
za nejdůležitější?
Na prvním místě je týmová práce neboli 
dobře sladěný tým. Pokud totiž uděláte 
velmi dobrý obchod, ale s neschopnou 
výrobou, je to potom známka špatného 
firemního nastavení. Vždycky ten nejslabší 
článek ohrožuje to nejlepší. Aby byl tým 
sladěný, musí se neustále posouvat nahoru.

Už dlouhé roky vlastníš firmu. Kterým 
výzvám musíš čelit nejvíce?
Dřív jsme chtěli dohnat konkurenci, která 
byla míle před námi. Teď už se to překlopilo. 
Děláme vše tak, aby nás konkurence 
nedohnala.

A jak tedy utíkáš konkurenci?
Tím, že vytváříme nové věci, zdroje 
novinek, rozšiřujeme i sortiment, pořád vše 
zlepšujeme. Neustále děláme z Octavie 
Mercedes a z Mercedesu dále Rolls-Royce. 
To je ta vize, ta výzva.

Zkušenosti našich klientů

Nejslabší článek 
vždycky ohrožuje 
to nejlepší 

Zdeněk Žalkovský, majitel 
firmy BEMETA DESIGN 
s.r.o. hovoří o tom, 
jaké jsou jeho hodnoty 
a úspěšně zdolané výzvy, 
díky kterým se mu 
podařilo vybudovat silnou 
společnost. Odhaluje také 
některé strategie, které 
mu umožnily proniknout 
na světové trhy.

Jakou výzvu máš na mysli z hlediska  
vašich produktů? Je to design, balení,  
marketing?
Je to uzavřený kruh. Stejně jako firma. Když 
máte super design, který zabalíte do novin, 
je to špatně. Když máte super zabalený 
produkt, ale nemáte marketing, je to zase 
špatně. Musíte prostě ten nejslabší článek 
vzít a povytáhnout.

A jakou používáš marketingovou strategii 
na globálních trzích? Připravuješ třeba 
výstavy?
Výstavy, prezentace, kontaktování 
obchodních zástupců firem, které jsou 
na trhu. Spolupráce s architekty, kteří 
naše produkty navrhují do hotelů. A když 
potom řeší hotel například v Rusku, tak 
naše výrobky putují i do Ruska. Dokonce 
v Londýně už nabízejí BEMETU jako 
základní vybavení. Globální trh už je tak 
provázaný, že stačí smlouva se správnou 
firmou a jejím prostřednictvím pak můžeme 
dodávat naše výrobky třeba celé síti hotelů.

Kdy a jak ses dostal do této velké sítě jako 
dodavatel sanitární techniky?
Na začátku jsme vybavili jeden hotel, kde to 
fungovalo. Pak následovaly další a další.
Ještě před deseti lety architekti navrhovali 
vždy automaticky našeho konkurenta. 
Ale jednoho dne přišli s tím, že by to rádi 
změnili, a začali navrhovat BEMETU. 
Důvodem odklonu od konkurenční firmy 
byla naše stejná kvalita za nižší cenu. Tak 
to vyzkoušeli, osvědčilo se jim to a od té 
doby už realizují jen naši techniku. Pomocí 
kontaktů a vztahů, které již léta buduji, se 

nyní dostáváme do všech hotelových sítí 
a k firmám, které vybavují hotely kompletně 
na klíč. K tomu nám napomáhá i schopnost 
nabídnout jim také atypické výrobky.

Co považuješ za nejdůležitější kanál při 
expanzi na globální trhy?
Dobré je zúčastnit se výstavy, zmapovat 
místní podmínky, zjistit místní výrobce nebo 
distributory. Můžeme tak získat zajímavé 
informace. Pak přijedeme např. do Argentiny 
a řeknou nám: „Jste evropská firma, což je 
u nás v Argentině žádané, protože obyčejní 
lidé sice nakupují místní zboží, ale střední 
třída chce zboží evropské.“

Která ze služeb od HCA pro Tebe byla 
nejpřínosnější?
Absolvoval jsem u Maťa Koleničky zhruba  
6 až 8 kurzů a každý z nich mi něco 
dal. Když pak všechny nabyté znalosti 
poskládám dohromady, tak vidím, co jsou 
lidské zdroje, jak udělat správně strukturu 
nebo jak nastavit a rozvíjet fungování firmy, 
aby se nezhroutila třeba hned v začátku.

Existuje ještě něco, na čem bys chtěl dále 
pracovat?
Nic na tomto světě nezůstává stejné. To, 
že se v něčem dostaneš na požadovanou 
úroveň, ještě neznamená, že to tak zůstane 
i nadále. Člověk se musí stále snažit 
a posouvat věci kupředu. Neustálý posun 
musí být, protože je přirozený.

Aby byl tým sladěný, musí 
se neustále posouvat 

nahoru.
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Máš za sebou spoustu práce na různých 
pozicích ve firmách. Které věci 
ve svém profesním životě jsi považoval 
za největší výzvy, kterým jsi musel čelit?
Velkou výzvou bylo překonání krize 
v roce 2009 a podobné to je i v dnešní 
nejisté době. Současná situace je zároveň 
příležitost zlepšit vnitřní fungování 
firmy, zjednodušit vnitrofiremní procesy 
a zvládnout rozvojové projekty, které 
v době velkého růstu byly odkládány. 
Všechna opatření ve firmě děláme 
s myšlenkou na budoucí růst.

Jaké máš zkušenosti s demotivací lidí 
a jak ji řešíš?
Lidi demotivuje zejména nespravedlnost 
ve firmě, proto se snažíme o odstranění 

všeho, co je demotivující. Důležité 
je také získávat do firmy pozitivní 
spolupracovníky s vnitřní motivací. 
Ti potom ve firmě přirozeně vytvářejí 
kulturu, která strhává ostatní nejen 
ke zlepšování procesů, ale i ke zlepšování 
sebe sama.

Co Tě přivedlo k tomu, že jsi začal 
spolupracovat s HCA Brno jako lektor?
Asi před šesti lety mě oslovil majitel 
HCA Maťo Kolenička, jestli bych nebyl 
ochoten předávat svoje zkušenosti dalším 
kolegům. Byla to pro mě výzva, kterou 
jsem přijal, a dodnes si té možnosti 
vážím. Byla to také příležitost se zastavit 
a utřídit si mnoho věcí, oddělit podstatné 
od nedůležitého. Každý další seminář je 
pro mě také velké obohacení a možnost 
potkat se s úžasnými lidmi.

Vedeš v HCA workshop „Strategický 
manažment“. Kdybys měl vybrat 
jednu věc z hlediska strategického 
managementu, která je ta nejdůležitější?
Etika ve firmě. Tím myslím obyčejné 
slušné chování jak uvnitř firmy, tak 
poctivé jednání k zákazníkům, ale 
i k dodavatelům. Tam, kde chybí etika, 
se ztrácí spousta energie. Z neetického 
prostředí musí také zákonitě ti slušní lidé 
odcházet.

Mnoho lidí dnes trpí syndromem 
vyhoření. Máš návod, jak se mu bránit?
Všeobecně platí, že pokud nemá člověk 
v životě nějakou hru, tak ji od života 
dostane. Proto je důležité mít před sebou 

V krizi je důležité 
udržet si víru ve své 
schopnosti

Velmi důležitým faktorem 
pro správné fungování 
firmy je mít důrazně 
nastavenou etiku a mít 
jasno ve strategickém 
řízení firmy. To vše v dnešní 
„krizové“ době posílí 
každou dobře zavedenou 
firmu. Ing. Miroslav Ostrý 
je skutečný odborník, který 
funguje jako konzultant 
a kouč krizového 
managementu a pomáhá 
firmám v těžkých 
obdobích. Je klientem HCA 
Brno, zároveň s námi však 
spolupracuje jako externí 
lektor. Momentálně působí 
ve vedení společnosti KSK 
Precise Motion, a.s., jako 
statutární ředitel a my jsme 
mu položili pár otázek.

neustále nějaký cíl, kterého se snažíme 
dosáhnout. Neznamená to ovšem, že se 
udřeme k smrti. Cestu k cílům si musíme 
užívat, rozhlížet se na ní a kochat se.
Každý leader je také zodpovědný za své 
kolegy a k té zodpovědnosti patří 
i udržovat se v dobré kondici, umět 
odpočívat a dobíjet se. Pro někoho však 
tohle není jednoduché. Znám manažery, 
kteří si myslí, že musí pracovat od rána 
do večera a že musí mít všechno pod 
kontrolou. Viděl jsem některé z nich, jak 
se zhroutili či nemohli pracovat kvůli 
opakovaným zdravotním problémům. 
Takže můj recept proti vyhoření zní 
dovolit si kromě práce i odpočinek a dělat 
si radost!

V těchto měsících se mění trh, a když to 
nazveme slovem krize, co je podle Tebe 
důležité dělat, aby to firma vydržela?
Udržet si víru ve své schopnosti. Udržet 
si to, v čem jsme dobří, jedineční, 
a intenzivně zapracovat na zlepšení svých 
slabých stránek a připravit se na další 
růst. V našem růstu bychom ovšem měli 
mít velký nadhled a vidět, co způsobuje. 
Není možné, aby šlo jen o sobecký 
růst, kdy se zabýváme jen sami sebou 
a svými zisky. Je důležité vnímat i dopad 
na společnost a planetu.

Všechna opatření ve firmě 
děláme s myšlenkou 

na budoucí růst.

Zkušenosti našich klientů
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Je sice pravdivé, ale co bylo funkční včera, 
může v dnešní rychlé době brzy přestat 
vyhovovat. Z toho plyne, že prvním 
úkolem šéfa je neustále se vzdělávat. 
Musí číst odborné časopisy, chodit 
na výstavy, studovat knihy, sledovat 
internet a velmi účinná bývá i přátelská, 
„průzkumná“ návštěva u konkurence. 
Je třeba mít neustále oči otevřené a uši 
nastražené, studovat, ptát se a hlavně 
rychle a adekvátně reagovat na měnící 
se svět kolem nás. Jinak nás inovující 
konkurence předběhne ve výkonnosti 
strojů, efektivitě práce, marketingových 
strategiích, komunikačních technologiích, 
v kvalitě a užitečnosti produktu.

Proč lidé inovace nepřinášejí, 
i když je to likviduje
Je zjevné, že je třeba zavádět vylepšení. 
Mnoho firem se strnule drží zastaralých 
pracovních postupů nebo vyráběných 
produktů pouze proto, že jim to zajistí 
alespoň základní přežití, ačkoliv vědí, že 
dnes už nejsou nejlepší. Podobně jako 
když bota člověka příliš netlačí, nebude 
ji měnit. Nebo jako s nemocí, pokud 
člověku není opravdu velmi špatně, 
vyhýbá se lékaři. Takže pokud nehrozí 
zjevná katastrofa, běžná firma nad 
změnami ohrnuje nos.

Mnoho firem má s pokusem zavést 
změnu špatnou zkušenost. Vrhli se 
například střemhlav do aplikace nějaké 
nevyzkoušené novinky, použili mnoho 
lidí, hodně času, hodně peněz a nevyšlo 
jim to. Pro firmu to bylo fiasko a utrpěla 
obrovské finanční ztráty, z nichž se stěží 
dostávala dlouhé měsíce. Tito lidé už vědí, 
že špatně zrealizované změny mohou 
firmu zničit za pár týdnů. Neúspěchy 
utrpěné při realizaci změn v minulosti 
vyvolávají panický strach ze všech 
dalších novinek. Proto se v některých 
firmách křečovitě drží i toho, co je již 
dávno zastaralé, nemoderní a odsouzeno 
k zániku. Aby tomu tak nebylo, dobrý šéf 
se nesmí bát neustále experimentovat 
a vylepšovat firmu a její produkty.

Je vůbec nutné firmu zlepšovat? 
O tom není pochyb, ano, je. I když se 
dočasně může zdát, že malá firma, jejíž 
počet zaměstnanců, obrat, zisk či počet 
dodaných služeb již pět let nestoupá, je 
v bezpečném stavu. Její stagnace se však 
může velmi snadno změnit v nebezpečí, 
protože je snadno ohrozitelná. Úplně stačí, 
aby se v jejím regionu „náhodou“ objevila 
nová dravá konkurence, která se rozhodne 
nekompromisně vpadnout do prostoru 
stagnující firmy, a brzy ji převálcuje 
a pohltí. To se už nejednou stalo a likvidace 
malé nerostoucí firmy, která tzv. zaspala 
dobu, většinou probíhá neuvěřitelně 
rychle a dost bolestivě. Konkurenci bývá 
úplně jedno, že stará firma má za sebou 
dvacet let existence a její šéf chtěl být 
za každou cenu „příjemný a dobrý“ vůči 
zaměstnancům a dětem.

Jediný způsob, jak zvětšit svou 
šanci na přežití, je neustále růst
Ještě je důležité dodat, že pokud růst firmy 
probíhá, ale je příliš pomalý, pak ani ten 
ještě nemusí být zárukou přežití. K růstu 
nedochází samovolně od večera do rána, 
vyžaduje hodně práce ve všech částech 
firmy.

Společným jmenovatelem všech velkých 
a zdravých firem je to, že jejich vedení 
neustále pracuje na budoucnosti. 
Budoucnost firmy nebude vytvářet firemní 
soustružník, prodejce nebo fakturant. 
Budoucnost firmy musí vytvářet její majitel, 
ředitel, jednatelé, jednoduše nejvyšší 
vedení společnosti.

Vytvářet budoucnost znamená i to, 
že každá část firmy se postupně, větší 
nebo menší rychlostí, musí zlepšovat 
a zefektivňovat, aby firma jako celek 
stíhala kráčet s dobou a přežila neustálý 
konkurenční tlak. Není totiž jiná možnost: 
buď firma půjde nahoru, nebo zanikne. Šéf, 
který se bojí zkoušet novinky a zavádět 
změny, přivede firmu do stagnace 
a následně za pár let do záhuby.
Znáte heslo „nikdy neměň funkční věci“? 

Určitě i vy znáte firmu, 
o které se říká: „To je 
taková dobrá, silná 
firma! Té se daří!“ Pokud 
na vás již dlouhá léta 
působí dobře, něco 
na tom musí být, i když 
jí nevidíte do účetnictví. 
Má pěknou budovu 
s trávníkem kolem, mnoho 
zaměstnanců, kteří 
nadprůměrně vydělávají 
a jezdí v dobrých autech, 
zvládá náročné zakázky 
doma i v zahraničí a není 
zapletena do žádné aféry 
s úplatky. Sponzoruje 
dětské soutěže, 
a dokonce i v soukromých 
rozhovorech se o ní 
a jejích majitelích vyjadřují 
všichni pozitivně. 
Přemýšleli jste někdy 
nad tím, jak se taková 
firma přerodí z maličké 
do současné „silné“ 
podoby?
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Pohledem odborníka ze zahraničí

Pět zázraků pro 
úspěšnou firmu Udělejte mnoho pokusů!

Vědomě počítejte s tím, že pouze 
jeden z deseti experimentů vám 

přinese očekávaný užitek. Devět ostatních 
novinek se může ukázat jako nefunkční 
a nerentabilní pokus. Vždyť i Edison 
udělal až dva tisíce pokusů, než nalezl 
tu správnou konstrukci žárovky. Každý 
neúspěšný experiment vám ukáže, že 
„takto“ se to nedělá, a posune vás o jeden 
krok blíže ke zjištění toho, jak se to „dělá“. 
Géniů se rodí málo, ale jít cestou pokusů 
může každý, dokonce i obyčejný člověk. 
Alespoň si ověříte, nakolik jste génius. 
A když náhodou nejste, nahradíte to 
pracovitostí.

Nebojte se neúspěchu 
a vědomě s ním kalkulujte
Pokud chce třeba dobrý zahradník 

nasadit nové odrůdy stromů, nezačne 
tím, že pokácí celý rodící sad a zasadí sto 
nových stromků. Nejprve naroubuje pouze 
jeden štěp, pak druhý, třetí, a až když 
se možná i devátý pokus uchytí a dává 
velmi bohatou úrodu, tehdy se pustí 
do celé zahrady a „vylepší“ sto stromů. 
Ostatní pokusy se možná neuchytí, štěpy 
zmrznou, nebudou dávat úrodu a skončí 
v kompostu. A přesně takto postupuje 
i dobrý manažer.

Ladislav Pavlík

Je prezidentem Školy manažmentu L. Rona Hubbarda 
na Slovensku, kterou založil v září 2001. Má 20leté 
praktické zkušenosti v oblasti managementu. Od roku 1991 
až do roku 2000 byl spolumajitelem úspěšné firmy, která 
měla 120 zaměstnanců a 5 poboček na území SR. Od roku 
1997 se věnuje vzdělávání, jeho přednášky o managementu, 
mezilidských vztazích, komunikaci, řešení stresu 
a organizování firmy absolvovalo více než 5 500 manažerů 
firem. V ČR i v SR zavedl do života přes 200 firemních 
struktur. V HCA Brno je lektorem semináře Jak vybudovat 
nesmrtelnou firmu.
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Jak tedy najít a zavést nové 
a dobré postupy nebo řešení? 
Použijte tyto zázračné 
nástroje.

Očekávejte, že to nevyjde, buďte 
připraveni přijmout prohru, protože i ta je 
krůčkem na cestě k úspěchu. Zakalkulujte 
náklady na těch devět neúspěšných 
pokusů do rozpočtu. Neboť je velmi 
důležité, aby vás těch devět neúspěšných 
pokusů finančně nezlikvidovalo, a hlavně 
vám nevzalo chuť zkoušet to dál. 
Neposlouchejte nepřející a slabochy, kteří 
se ozvou hned po prvním neúspěchu.

Každou novinku 
vyzkoušejte v malém
Teprve když se novinka 

prokazatelně úspěšně uchytí, tak ji  
nasaďte, energicky podpořte a použijte 
ve velkém. Pokud experimentujete v malém 
a něco se neuchytí, nic se neděje, firma 
nikdy neutrpí katastrofickou škodu a vy 
můžete pokračovat v pokusech. Zkoušejte 
v malém a prosperujte ve velkém.

Při zavádění novinek 
neohrozte, co ve firmě 
doposud funguje 

Funkční věci a postupy provozujte naplno 
nadále, dokud není jisté, že novinka bude 
lepší. To platí i obecně. Pokud se při 
zavedení změny výsledky zhorší, rychle se 
vraťte k původnímu postupu. Hazardně 
vsadit vše pouze na jednu novou kartu je 
úspěšné asi tak jako hrát ruskou ruletu. 
Statisticky to pětkrát možná vyjde, ale 
po šesté vás to jistě zabije.

Vybírejte si dobré lidi
Velkým problémem při zavádění 
novinek do firmy jsou nevhodní 

zaměstnanci. Tito lidé by se dali rozdělit 
do sedmi skupin:
A) Neproduktivní, nevýkonní a líní lidé, tzv. 

flákači.
B) Neschopní lidé s nízkým IQ, malou 

kompetencí, neochotní nebo neschopní 
rychle se učit a zlepšovat.

C) Lidé bez dobrých výsledků, kteří jsou 
za ně placeni vysokým fixním platem.

D) Lidé, kteří dlouhodobě berou více peněz, 
než si reálně za svůj výkon zaslouží.

E) Lidé, kteří dělají různé neetické činy 
ve firmě nebo v soukromí.

F) Notoričtí kritici, chorobní útočníci, 
ustrašení pochybovači, skrytí zákeřní 
nepřátelé.

G) Lidé staří duchem, kteří se zasekli 
v minulosti a na každou změnu se dívají 
s hrůzou a velkou nedůvěrou.

Všechny tyto uvedené skupiny pracovníků 
se bojí změn, které o nich mohou odhalit 
nepříjemné pravdy. Odstraňte z firmy lidi, 
kteří vám roky dokazují, že se nic nedá 
změnit, otravují vzduch, berou energii 
a peníze za nic. Ti budou vždy brzdou 
pokroku, neboť v každé změně vidí konec 
svých dobrých časů. Vše začíná a končí 
u kvality pracovníků, které máte k dispozici. 
Může se stát, že lidé, kteří byli včera dobří 
a vhodní, už zítra nebudou „použitelní“ 
v nové náročnější době, pokud na sobě 
nebudou pracovat. Prostě nebudou schopni 
udržet tempo.

Pokud změny uděláte s rozumem, tak je 
vaši nejschopnější lidé vždy přivítají. Vědí, že 
cesta ke hvězdám vede krůček po krůčku 
nahoru, stále vpřed, ve všech oblastech.

Autor: Ing. Ladislav Pavlík
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Najviac ma motivuje ochota 
klientov na sebe pracovať

Původně se chtěla živit tancem, nespokojenost 
v práci ji však přivedla k technologii 
L. R. Hubbarda. Díky ní se stala úspěšným 
supervizorem a pomáhá lidem dosahovat 
lepších výsledků. Představujeme naši 
spolupracovnici Riu Čirke.

Odkud pocházíš a jak ses dostala k práci 
v HCA? 
Vyrastala som v Košiciach, kde som 
vyštudovala na prírodovedeckej fakulte 
odbor teoretická kybernetika. Vedec som 
však v žiadnom prípade nebola. Keďže 
od malička bola moja vášeň moderný 
tanec, po vysokej škole som sa prihlásila 
na Tanečné konzervatórium v Prahe. 
Chcela som sa živiť tancom, ale tanečníci 
žijú prevažne z grantov a je to o získavaní 
peňazí, a na to som nemala žiadne know-
-how. Tak som sa zamestnala v obchodnej 
firme v Bratislave, aby som sa naučila 
o podnikaní, čo treba, a využila to v umení. 
K umeniu som sa už nevrátila. Po 10 
rokoch práce na rôznych pozíciách som 
bola vyčerpaná, ale nechápala som prečo. 
Vtedy som sa dostala k technológii L. 
Rona Hubbarda a našla odpovede na svoje 
otázky. Chcela som, aby tieto odpovede 
poznalo čo najviac ľudí. Naštudovala 
som si študijnú technológiu, absolvovala 
komunikačný a ďalší špeciálny tréning, aby 
som mohla supervízorovať štúdium kurzov 
L. Rona Hubbarda. Túto prácu robím už viac 
ako 7 rokov.

Proč ses rozhodla připojit k našemu týmu? 
Co bylo tím hlavním důvodem?
Martina Koleničku som poznala už dlhšie 
osobne a HCA Brno z počutia a z toho, 
čo mi povedali nadšení klienti. Veľmi sa 
mi páčil Maťov prístup k ľuďom, to, ako 
ich rešpektuje a má pre nich trpezlivosť 
a pochopenie. Jeho lojalita voči práci a jeho 
dlhoročné výsledky vo vedení HCA Brno 
ma jednoznačne presvedčili, že som sa 
po skončení môjho predošlého kontraktu 
pridala k jeho tímu.

Jaký post v HCA aktuálně zastáváš?
Momentálne pracujem v HCA Brno hlavne 

ako supervízor a čiastočne ako obchodník 
a konzultant. 

Co Tě na práci v HCA nejvíce baví 
a naplňuje?
Tým, že som naskočila do rozbehnutého 
vlaku, mám to privilégium pracovať 
s úspešnými klientmi, ktorí sú ochotní 
na sebe pracovať a zlepšovať sa, a to ma 
motivuje najviac. Osobne vnímam veľmi 
hodnotne hlavne supervizorskú prácu. 
Ak niekto urobí nejakú prácu namiesto 
vás, je to určitá pomoc. Ak vám však 
niekto pomôže niečo sa naučiť a vy to 
potom viete robiť sám, to je podľa mňa 
skutočná pomoc. Najviac ma teší, ak sa 
klienti na kurze naučia veci, ktoré zavedú 
do firmy a vďaka tomu sa im darí lepšie.

Na co jsi v životě pyšná a co považuješ 
za úspěch?
Najväčším úspechom je pre mňa to, 
že mám funkčnú technológiu, ako 
niekomu pomôcť. Túto technológiu som 
si, samozrejme, musela naštudovať, 
natrénovať a vycibriť v praxi. Po 8 rokoch 
používania môžem potvrdiť, že je funkčná, 
niekedy až zázračne. Obrovský osobný 
posun som zažila v priebehu posledného 
roka a pol práce v HCA. Zvýšila som 
si kvalifikáciu ako „osobný kouč“. Bez 
podpory Maťa a HCA by som to tak rýchlo 
nikdy nedosiahla. Ďalej som sa naučila 
predávať. Predaj bol pre mňa tabu, nemala 
som to vôbec pochopené. V HCA som 
tomu porozumela, priebežne to trénovala 
a dnes mám konečne výsledky.

Jaké jsou Tvoje cíle do budoucnosti? 
A čeho bys chtěla v životě dosáhnout?
V budúcnosti si plánujem zvýšiť kvalifikáciu 
ako osobný kouč, aby som ešte lepšie 
dokázala pomáhať klientom. Teším sa 

aj na expanziu nášho HCA do Prahy. 
Budem ďalej supervízor, kouč, obchodník 
i konzultant. Jeden post dopĺňa druhý, takže 
žiadneho z nich sa zatiaľ nechcem vzdať. 
Mám pocit, že som takto efektívna.

Co Tě baví v životě? Tedy co děláš, když 
se nevěnuješ klientům nebo supervizi?
S manželom Robom bývame vo Veľkom 
Bieli pri Senci, takže si dosť zacestujem 
medzi Brnom a domovom. Čo sa týka 
voľného času, rada si zašportujem. Ak 
sa nedá robiť nič iné, tak si idem aspoň 
zabehať alebo na in-line korčule. Rada 
hrám tenis a lyžujem. V minulosti sme 
s manželom dosť cestovali po svete. 
V súčasnosti som sa stala milou „obeťou“ 
manželových koníčkov. Je riečny i námorný 
kapitán a taktiež pilot, takže príležitostný 
výlet na Dunaji alebo vyhliadkový let si 
nenechám ujsť. V tejto oblasti zase na sebe 
zapracoval manžel, za čo som naňho veľmi 
hrdá. O romantické i adrenalínové zážitky 
takto nemáme núdzu.

Co bys vzkázala klientům HCA?
Klientom HCA by som chcela dať veľké 
uznanie za to, že na sebe pracujú a zlepšujú 
sa. Nech v tom pokračujú aj naďalej. Rada 
im v tom pomôžem.

Co bys vzkázala někomu, kdo by chtěl být 
součástí našeho týmu?
Aby neváhal ani minútu a pridal sa k nám. 
V HCA Brno je ideálne prostredie, aby sa 
človek mohol zlepšovať a robiť presne to, 
čo ho baví. Sme zohraný tím s úžasným 
lídrom, ktorý je veľkým príkladom. Každý 
člen tímu je individualita a má svoje dôležité 
miesto v skupine. Je medzi nami rešpekt 
a uznanie. Myslím to úprimne, že v žiadnom 
pracovnom tíme som sa doteraz necítila tak 
dobre ako v tomto. Fo
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1.  Co Tě přesvědčilo spolupracovat 
s HCA Brno?
To se musím vrátit čtyři roky zpátky. 
Určitě to byl Maťův osobní přístup. Viděl 
jsem, že mi chce skutečně pomoct.

2.  Považuješ se za motivačního 
rappera. Co Tě přesvědčilo lidi 
i koučovat?
Za svoji kariéru jsem mluvil s tisíci lidmi 
na koncertech, osobně nebo na svých 
motivačních kempech. Chodili za mnou 
pro rady a viděl jsem, že když s nimi 
mluvím a radím jim, tak spousta z nich se 
zlepšila – a mě to začalo bavit. 

A ve chvíli, kdy už těch, co mě 
kontaktovali, bylo strašně moc, rozhodl 
jsem se to dělat profesionálně a věnovat 
se lidem, kteří jsou ochotní si můj čas 
zaplatit.

3.  Jak vnímáš své životní poslání?
Pozitivně ovlivnit co největší množství 
lidí. Aby byli v životě úspěšnější, silnější, 
energičtější a měli větší kuráž. 

Inspirace

Chcete se naučit lépe prodávat?
Každé úterý večer živé vysílání 
s obchodními tipy!
V úterý ve 20:00 hod si pusťte naše pravidelné živé vysílání s názvem 
„PRODÁVEJ, NEBO PROHRÁVEJ“.

Jedná se o zhruba hodinovou živou show, kde je Martin Kolenička 
hostem Marcuse Kalety v jeho vysílání a dává sledujícím tipy na to, 
jak se stát úspěšnějším prodejcem. 

Získáte nejen tipy, jak se zlepšit v obchodu, ale i novou inspiraci 
a motivaci do dalšího týdne.

4.  Společnou show „Prodávej, nebo 
prohrávej“ s Matěm jste tento rok začali 
inspirovat lidi. Proč právě prodejem?
Z mé zkušenosti bylo zlepšení se 
v prodeji právě tím, co mi dokázalo 
vydělat víc peněz. A v tomto tvrdém 
světě jsou peníze pohonem, díky 
kterému můžeme zapálit motor 
a dosáhnout svých cílů. A já 
chci, aby ostatní lidé, co mají 
velké cíle a velké projekty, 
měli dostatečné množství 
pohonu pro ten svůj 
motor. 
No a prodej samozřejmě 
i proto, že žijeme 
v ekonomickém světě 
a krize nastává ve chvíli, 
kdy lidé přestanou 
prodávat a kupovat. 
Takže musíme prodávat 
a musíme kupovat.

Na závěr bych chtěl 
poděkovat celému týmu 
HCA za skvělou práci, 
kterou odvádí, protože 
i mně na mé cestě HCA 
pomohlo zlepšit se v prodeji. 

otázky pro
Marcuse Kaletu
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Jak se k vysílání připojit?
-  Na Facebooku Martina Koleničky
-  Na Instagramu Martina Koleničky
-  Na YouTube Marcus

Na vysílání se můžete podívat i zpětně ze záznamu. Více než 20 vysílání 
již najdete na našem blogu www.hcaczechia.cz/blog/prodej
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Neleníme!
Školíme i rekonstruujeme

Ze života firmy
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Komunikační tréninky 
vyšší školy, tzv. „TRka“, si 
mezi klienty získávají stále 
větší oblibu. A nás to těší, 
protože správná a efektivní 
komunikace patří mezi 
základní pilíře každé 
schopné a prosperující 
společnosti. 

Nezastavíme se ani 
při jiných činnostech 
a právě jsme pro vás 
zrekonstruovali naše školicí 
místnosti.

Každý rok v lednu pořádáme 
„Komunikační trénink vyšší školy“, 
který možná znáte spíše pod zkratkou 
„TRka“. Letos jsme však pro velký zájem 
uskutečnili rovnou dva. První z nich 
proběhl na začátku roku a druhý v srpnu. 
Pomohli jsme tak zlepšit komunikační 
dovednosti a posílit komunikační záměr 
celkem 51 lidem. Jedná se o 8denní 
intenzivní trénink, díky němuž se účastníci 
mohou mílovými kroky posunout v oblasti 

„TRka“ k efektivní komunikaci 
se záměrem a výsledky

komunikace a díky sebejisté komunikaci 
zvládnout jakoukoliv zatěžkávací životní 
situaci, a hlavně dosáhnout toho, co 
chtějí.

Další „TRka“
proběhnou opět v lednu, 

a to 3.–10. 1. 
Více informací  
se dočtete zde: 

motivacelidi.cz/kurzy-trka/
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Ze života firmy

Zkrášlili jsme pro vás naše 
seminární prostory a konzultační 
místnosti a nakoupili pevnější, větší 
a pohodlnější lavice, abyste se u nás 
cítili komfortně a užili jste si svou 
účast na semináři na maximum.
Seminární místnost je nyní vybavena 
rekuperací, kdy do místnosti 
pravidelně přivádíme venkovní 
čerstvý vzduch, klimatizací i prvky pro 
odhlučnění místnosti.

Léto jsme zakončili společným 
grilováním ve vinařské oblasti Kobylí. 
Užili jsme si skvělé odpoledne plné 
dobrého jídla a udělali jsme si výlet 
na krásnou vyhlídku „Stezka nad 
vinohrady“.

Rekonstrukce prostor

Společná brigáda

Firemní grilování

Naše prostory 
se nyní pyšní 
i světlovody 
Lightway, které 
přivádějí denní 
světlo do budovy 
po dobu celého 
dne.

Na sobotu 7. 7. 2020 jsme 
naplánovali úklid, při němž 
se potkali ve firemních 
prostorách všichni 
zaměstnanci, a hromadně 
jsme uklidili společné 
místnosti. Tyto úklidové 
akce nejsou v naší firmě 
výjimečné, organizujeme je 
každý rok a vždy si u nich 
dopřejeme zážitkovou 
obědovou pauzu.



Co na Klub říkají naši klienti?

Proč chodit na HCA Kluby?

Potkáš stálé klienty HCA, 

kteří mají za sebou stejné semináře 

a informace jako ty. Můžete se 

navzájem inspirovat a vyměňovat 

si vlastní zkušenosti, co a jak jste

již zavedli do praxe. 

Tvoříš nová přátelství či 

obchodní příležitosti. 

Získáš jedinečné tipy a know-how.

Každý Klub je zaměřený 

na jedno aktuální téma. 

Jsi součástí komunity lidí se stejnými

zájmy – tj. vybudovat stabilní,

úspěšné a etické firmy. 

Najdeš tady příjemnou a přátelskou atmosféru.

Můžeš se občerstvit a zrelaxovat po celém dni. 

Diskuze s ostatními je na tvém svobodném 

rozhodnutí. Pokud máš náladu jen poslouchat, 

můžeš. Pokud chceš říct svůj názor či vlastní 

zkušenost, také můžeš. Nikdo tě do ničeho nenutí. 

„Jsem nakopnutý správným 

směrem a těším se na další HCA Klub!“

Evora CZ, s.r.o.

„Dokonale nabité baterie, 

pozitivní motivace = nový elán do práce!“ 

Bohemia - SysTech group, s.r.o.

„Vynikající, top úroveň, 

Maťo ví, jak zajistit fungování firmy.“

Jakub Vojtěch

„Ako vždy – osviežujúce, vtipné, a hlavne zrozumiteľné 

a konkrétne. Inšpiratívni ľudia aj informácie :-)“

Centrum BASIC, n.o.

„Velmi výstižné a jako vždy funkční 

a aplikovatelné informace. Jsem nadšený!“

Kredoline s.r.o.

„Jsem na následující měsíc  

opět nabitý :-)“ 

COMAC CAL s.r.o.

Proč? 

Účelem Klubu je „nakopnout“ a inspirovat 

do dalších týdnů a pomoci s aplikací 

manažerského know-how do života.

Kdy a kde? 

Zpravidla každý poslední čtvrtek v měsíci, v Brně. 

Jak to probíhá? 

Dva bloky přednášek pod vedením Martina 

Koleničky, případně pozvaného hosta. Mezi 

bloky je 20minutová pauza s prostorem 

na diskuzi a občerstvení.

Setkání plná inspirace a motivace 

pro stálé klienty HCA Brno 

Přijď mezi nás i ty a získej energii 

do dalších týdnů!

www.motivacelidi.cz/hcaklub

HCA Klub 


