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Editorial

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel HCA Czechia

Už ses někdy jako šéf/šéfka zamýšlel/a nad tím, 
jak být v životě efektivnější? S odstupem času 
se na tuto otázku dívám z úplně jiného úhlu, než 
jak tomu bylo před několika desítkami let. Když 
je člověk mladý, mnohokrát neřeší, kdy a jak vše 
stihne.

Až s odstupem let a díky zkušenostem je člověk 
schopen si uvědomit, že jeho efektivita souvisí 
s cíli. Když jsem v životě neměl žádný cíl, čas se 
vlekl a co pro mě bylo tehdy důležité, postrádalo 
vyšší smysl.

Když člověk nastoupí do zaměstnání, tak ne vždy 
chápe účel firmy, pro kterou pracuje, a čeho chce 
firma dosáhnout. Tito lidé nemají chuť, energii 
a mnohokrát prokrastinují, tzn. věci jen začínají, 
hodně přemýšlí a do toho, aby něco skutečně 
udělali, je musí někdo tlačit.

V momentě, kdy člověk najde v životě smysl, 
definuje si, co je pro něj důležité, určí si cíle a vydá 
se za nimi, tak se pojem o čase začne trochu 
vytrácet.

Určitě jsi i ty zažil/a situaci, kdy na něčem 
pracuješ, baví tě to, těší tě to a v tento moment 
neřešíš čas ani peníze. Jen cítíš, jak plyne ta životní 
energie, a máš pocit naplnění. Přesně toto je ten 
stav, který v práci přeji zažít každému. Protože 
tento stav člověka naplňuje a dobíjí.

V tomto čísle se s vámi podělíme o část našeho 
know-how a našich zkušeností s tím, jak být 
v životě efektivnější.
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Máte systém?
Pokud si pro sebe k snídani děláte 
vajíčka, chleba a kávu, máte povinností 
jen pár – vybrat vajíčka, rozmíchat, dát 
na pánev, pak na talíř a je to hotové. Ale 
jakmile připravujete snídani pro 600 lidí 
denně, tak každý chce vajíčka na jiný 
způsob, nebo dokonce jiné jídlo. Přibývá 
tím mnoho povinností a s tím je spojený 
enormní nárůst cyklů, které musíte řešit. 
A tady už potřebujete systém. Pro pár 
lidí navaříte sami, pro stovky lidí musíte 
mít tým. A čím více lidí v týmu máte, tím 
více také máte povinností. Když každý 
ví, co má dělat, a dělá to na 100 %, je 
to sladěné a cítíte se v pohodě. Ale 
v momentě, kdy se tento řetězec přeruší 
tím, že někdo něco neudělá, přidají se 
k tomu hned i starosti.

4 kroky k efektivitě
Je velmi praktické si uvědomit, že 
s každou povinností je spojená i vaše 
pozornost.
A tato pozornost je na každém cyklu 
dedukovaná, tzn. umístěná. Prostě 
tam uvízne a uvolní se až v momentě, 
když věci dokončíte. Schopnost 
rychle dokončovat je další důležitý 
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Čím větší cíle máte…
bod, který souvisí s efektivitou.  
Abyste byli efektivní, musíte vědět, 
že s každou starostí, s každou úlohou 
můžete dělat jen 4 věci. Ne 10, ne 20. 
Jen 4. Skutečně jen tyto 4.
» 1. Můžete to vyřešit, vybavit a zařídit 
okamžitě.
» 2. Můžete to na někoho delegovat. 
Poprosíte kamaráda, napíšete příkaz 
svému podřízenému anebo objednáte 
službu někde externě. Pokud to 
nemůžete udělat ihned nebo to nemáte 
na koho delegovat, je to vaše, a tudíž to 
musíte udělat sami.
» 3. Naplánujete to. Ale když je toho 
hodně, tak se může stát, že už to nemáte 
kam naplánovat. Váš kalendář je 
plný.
» 4. Vyhodíte to, když 
nestíháte. A je velmi užitečné 
naučit se vyhazovat vše 
hned. Nepouštět se 
do projektů, o kterých 
víte, že na ně nemáte 
čas. Nedokončené 
projekty poté začnou 
vyhnívat, bohužel 
nejvíce ve vaší hlavě, 
a s tím je spojená 
frustrace a únava.

A právě toto je 
primární důvod 
vyhoření – hodně 
starostí, které má 
člověk v hlavě, má 

na nich pozornost a není schopný je 
dokončit. Proto je velmi praktické některé 
věci vyhodit. A čím dřív to uděláte, 
tím dřív se vám uleví a budete se moci 
zaměřit na to, co je pro vás skutečně 
důležité.
Pokud jste u nás absolvovali trénink 
efektivity, tak k tomuto máte komplexní 
know-how, jen ho musíte aplikovat. 
S efektivitou se dá vždy pomoct. Když 
víte, co máte dělat, a děláte to, tak nikdy 
nejste ztracení.

Text: Mgr. Martin Kolenička

Žijeme ve světě, který 
může vyvolávat hodně 
stresujících situací – a věřte 
tomu, že i ty příjemné 
jsou pro někoho stresující. 
Svatba dětí může člověka 
stresovat. Ne každý je 
také schopen zvládat 
velký úspěch, a stejně tak 
i neúspěch. Abych tomu 
mohl čelit, musím vědět, 
čím to způsobuji. Ale jedno 
na tom všem je určitě 
pozitivní, a to: Čím větší 
cíle máte, tím více věcí 
budete muset zvládat.
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Efektivita
a time management
Vždy se nacházíme v nějaké době. Buď nám přihrává, nebo vytváří 
bariéry. Jednou je to jednoduché, a jednou zase komplikované. 
Historie ukázala, že náročné situace v životě nás posilují. Poslední 
měsíce či roky se pár věcí změnilo a v některých životních oblastech 
se to zkomplikovalo natolik, že jsme nemohli fungovat ani 
komunikovat, jak jsme donedávna byli zvyklí. Na druhé straně to 
přineslo nové možnosti, díky kterým nás to posunulo dál.
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Co dělat a jak to zvládnout
Jsou firmy, kterým se během pandemie 
podařilo vyexpandovat, protože se 
pustily do onlinových řešení, a jsou 
firmy, které musely zavřít, protože 
jsou závislé na osobním kontaktu se 
zákazníky. Vždy tyto situace u každého 
vyvolají otázky. Co teď? Jak se k tomu 
postavit? Mám raději počkat, nebo ještě 
více zainvestovat?
Ale hlavně nás tyto těžké situace vedou 
k otázce: Co dělat a jak to zvládnout? 
Což do života přináší mnoho stresu. 
Abychom to mohli zvládnout, musíme 
dané situaci porozumět.

Doba se stále vyvíjí, a to zejména proto, 
že jako zákazníci, klienti nebo spotřebitelé 
máme stále větší nároky. Tyto nároky 
potom přenášíme na druhou stranu – 
na nás jako producenty. To nám může 
vytvářet stres a potřebu vše stihnout 
a udělat lépe.

Všimli jste si, že někteří zákazníci se 
chovají povýšeně, někdy až arogantně 
jen proto, že jsou v pozici zákazníků? 
Naučit se s nimi pracovat vyžaduje někdy 
úplně nové schopnosti. Už dávno není 
doba, kdy podpultové maso nebo banány 
byly nedostatkovým zbožím a vedoucí 
prodejny byl král, který rozhodoval o tom, 
kdo tyto produkty dostane.
Začátkem 90. let bylo málo práce a lidé 
o ni prosili. V dnešní době je tomu 
v mnohých oblastech jinak. Práce je 
hodně a manažeři prosí lidi, aby k nim 
nastoupili.

Všímáte si, jak se nám to otočilo?
Dá se tedy říct, že doba je vždycky 
nějaká. Poptávka a nabídka vládnou trhu. 
A je jen na nás, jak se k tomu postavíme 
a co musíme udělat pro to, abychom 
stres, který na nás doba přenáší, dobře 
zvládli.

Kdo vlastně jsem?
Mnoho lidí si nedokázalo ještě před 
rokem představit, že by byla nějaká 
online schůzka úspěšná. Mnoho lidí 
si nedokázalo představit, že by měli 
prodávat své produkty přes e-shop, 
a existuje mnoho firem, které díky 
tomu vyexpandovaly. Proč se někomu 
v náročné situaci daří, a někdo zase 
musí své aktivity zastavit a skončí?

Zaprvé je důležité si ve stresující situaci 
uvědomit, kdo vlastně jsem. Nemohu 
očekávat, že budu zvládat těžké situace 
u zákazníka, když nejsem a nechci být 
obchodník. Já jako obchodník jsem 
ochotný čelit námitkám zákazníka 
a jeho vyjednávacím praktikám. Proč 
je tomu tak? Protože jsem se rozhodl 
být obchodníkem. Ale když nejsem 
rozhodnutý být dobrý obchodník, tak 
tyto starosti rád hodím na někoho 
jiného.
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Pokud pracujeme s lidmi, 
musíme být ochotní čelit tlaku, 
který je způsobený neochotou nebo 
nekompetencí našich podřízených. 
V opačném případě nás to bude 
vyčerpávat a nebudeme to chtít dělat.

Když jsem tedy šéf, měl bych počítat 
s tím, že taková situace nastane. A měl 
bych na to být připravený. Takže prvním 
nástrojem efektivity je mít vyjasněné 
své bytí, tj. kdo jsem. Jakmile nechci být 
obchodník, moje okolí mě musí tlačit 
do toho, abych danou pozici zastával.

Znám mnoho šikovných dělníků, kteří 
začali podnikat. Ale jako podnikatelé 
selhávají. Přestože mají šikovné ruce, 
dostat se do pozice podnikatele jim 
nebylo vlastní. A buď se to musí naučit, 
šéfovat, organizovat, najímat, anebo 
zůstat zaměstnaní a tyto starosti 
přenechat někomu jinému.
Ale když zastáváte pozici šéfa, tak 
musíte vědět, jaký má šéf být. Proč 
o tom mluvíme? Protože tímto to začíná. 
Pokud chceme být v životě efektivnější, 
musíme mít jasno v tom, kdo jsme.

Takže otázka zní, změnila nějak doba 
nebo situace váš směr podnikání? 
Potřebujete své bytí přizpůsobit nové 
době? Dostáváte se do stresu? Kým tedy 
musíte být, abyste to zvládali?

Mnoho lidí například sleduje sociální sítě 
a na druhou stranu je mnoho lidí, kteří 
to nesnáší a říkají, že je to zbytečnost. 
Ale když jsou na sociálních sítích vaši 
potenciální zákazníci, jak je chcete jinak 

oslovit než přes sociální sítě? Chcete 
jim telefonovat, jak se postupovalo 
v 90. letech? Nebo se postavíte před 
kameru a natočíte jednoduché video 
s informacemi o tom, kdo jste, co děláte 
a proč s vámi klienti pracují?

Pokud nejsme schopní začít budovat 
nové bytí, klienti na sociálních sítích 
půjdou za těmi, kteří to umí.  
Všímáte si? Doba se změnila. Klienti 
vnímají nová média, a pokud na nich vaši 
klienti jsou, musíte tam být i vy.
Pokud tedy víme, čím chceme být, 
můžeme dosáhnout větší efektivity.

Čeho chceš dosáhnout?
Dalším bodem, který se týká efektivity, 
je mít jasno v tom, čeho chceme 
dosáhnout. Jsou lidé, kteří se v životě 
plácají a každé dva roky mají úplně 
novou práci a nevědí, jakých výsledků 
chtějí v životě dosáhnout. Na druhé 
straně lidé, kteří v tom všem mají jasno, 
jsou konzistentní a z dlouhodobého 
konceptu jsou úspěšní. Tzn. produktivita 
je další hledisko, o kterém si člověk musí 
rozhodnout. Být efektivní je otázka 
rozhodnutí.

Umíš dávat góly?
Lidé jsou různí, s některými se nám 
dobře pracuje, s jinými je to velmi 
náročné. A určitě najdeme i lidi, se 
kterými to vůbec nejde. Proč je to 
s některými tak lehké a s jinými až 
nemožné?

Dalším aspektem je rozhodnutí dávat 
v životě góly. Existují lidé, kteří čekají, co 
jim řekneme, a poté se pustí do práce. 
A jsou lidé, kteří vidí šanci a hned 
pálí. V pracovní oblasti to nazýváme 
produktivitou. Člověk, který dlouhodobě 

nepracuje, je nešťastný. A mnoho lidí, 
kteří pociťují frustraci z nízké aktivity, 
se rozhodne a vykročí za nějakým cílem 
nebo jinak řečeno za nějakým úspěchem.

Rychlost dosahování cílů je vždy 
spojená s dobrým rozhodnutím 
a dobrým účelem. Například máš 
v garáži nepořádek, který je sice 
ještě akceptovatelný, ale nejsi s ním 
spokojený. Díváš se na to několik týdnů, 
možná měsíců, a potom jednou přijde 
moment, kdy si řekneš dost, už se na to 
nemůžu dívat. A rozhodneš se, že to 
v sobotu uklidíš. A když je to rozhodnutí 
skutečně silné, tak ráno v 7:00 už jsi 
v garáži a v poledne nebo večer je tam 
pořádek. Proč je to hotové? Za jeden 
den? Protože padlo rozhodnutí. Když 
totiž padne rozhodnutí, tak si za ním 
jdeme a toho nového stavu dosáhneme.

Pro určitou skupinku lidí je velmi 
náročné tento krok udělat. Mají dost 
úvah, proč to nejde, nechce se jim, 
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Jako malých dětí
se nás často ptali, čím

chceš být? A tuto otázku 
si polož i dnes – čím chceš 
být? Čím chceš být? Máš 

v odpovědi jasno? Pokud máš, 
potom můžeš dosáhnout

větší efektivity. 

Závěrem
Stručně shrnuto – první věc, která 
souvisí s efektivitou, je rozhodnout 
se, kdo jsme. Druhou důležitou 
věcí je rozhodnout se být efektivní 
a třetím bodem je vnímat věci, které 
nás rozlaďují. A to mohou být někdy 
i naši kolegové. Znáte určitě situace, 
kdy vás někdo otravuje a vy nevíte, 
co s tím.

Není žádnou výjimkou, že vás osloví 
člověk a řekne: Prosím tě, stala se 
mi takováto situace, co mám udělat? 
Zákazník se zpozdil s platbou, co mám 
udělat? Zákazník to zrušil, co mám 
udělat? Jsme drazí, co mám udělat? 
A mnoho podobných problémů, které 
vám hází na hlavu.
Je úplně jedno, jakou pozici máte 
ve firmě, ale v každém případě 
byste neměli dělat práci za druhé, 
pokud se nejedná o požár ve skladu. 
Tam si nehrajeme na to, že nejsme 
hasiči, musíme to uhasit. Ale když 
na vás někdo hodí práci, kterou by 
měl udělat sám, děláte práci za něj 
a ztrácíte tím efektivitu.

Abyste tomu předcházeli, tak  
je důležité psát směrnice. Právě 
směrnice udržuje vaši pozornost 
zaměřenou na produkci. Pokud 
chcete zhubnout nějaké to kilo, 
musíte být schopní odolat lákadlům, 
jako jsou koláče, vepřo knedlo zelo 
a podobné dobroty. Směrnice vám 
pomůže udržet pozornost správným 
směrem. Pokud chcete mít úspěšné 
obchodní jednání, musíte používat 
technologii prodeje a nesmíte si 
nechat odvádět pozornost např. 
zákazníkovou dovolenou.

Efektivita není otázka talentu 
nebo náhody. Efektivita je vždy 
spojená s dobrým rozhodnutím – 
kdo jste, čeho chcete dosáhnout, 
a respektování směrnic a postupů, 
které vám mohou pomoci být 
efektivní.

jsou leniví 
a nejsou schopní 
udělat ty správné 
kroky… Jedním z důvodů je, 
že nejsou schopní čelit tomu, co vidí. 
Ať už se jedná o nepořádek, nebo jejich 
lenivost, nebo je toho prostě hodně. 
A když toho mají takto hodně, tak je to 
může nejdřív zpomalovat a potom úplně 
zastavit.

Primární důvod vyhoření se netýká např. 
malého množství serotoninu v mozku, 
ale je jím neschopnost čelit starostem 
a problémům, které se na ně valí.
Zvládnout můžeme jen to, čemu jsme 
schopní čelit. A když před něčím 
utíkáme, nejsme toho tedy schopní. 
Můžeme se na tu věc chvilku dívat, říct 
si, co s tím můžeme udělat, a až potom 

se skutečně rozhodnout do toho pustit. 
Každý z nás má nějakou váhu, která mu 
už překáží. Když já překročím 90 kg, 
cítím, že to není to, co chci, a začnu 
pro to něco dělat – sportovat, méně jíst 
anebo naskočím na nějakou dietu.

Jsi produktivní?
Když má podnikatel menší příjem, 
než očekává, sedne do auta, zajede 
za zákazníkem, vykoná prostě nějakou 
aktivitu, aby to zvládl. Kdy začne člověk 
měnit svůj jídelníček? Když má nějaký 

problém. Rozhodne se a potom to začne 
řešit. Takže rozhodnutí být produktivní 
je další důležitý aspekt v efektivitě.

Co uděláte v neděli, když jste 
v kanceláři a máte na stole kopu papírů? 
Rozhodnete se to zlikvidovat. Hlavní 
úspěch je v tom, že jste se rozhodli tento 
den investovat do dokončení celé práce, 
která vám už možná několik měsíců hnije 
na stole. Jaký máte potom pocit, když to 
všechno dokončíte? Když vyhodíte věci, 
které už nejsou aktuální? Když konečně 
pošlete nabídku klientovi, který na ni už 
dva týdny čeká? Máte pocit úlevy. Te
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Na trhu finančních a investičních poradců 
je už poměrně velká konkurence. Co Tě 
vedlo k tomu podnikat v této oblasti?
Obchod a finance mě provázely už 
od mlada. Do svých 18 let jsem vyzkoušel 
několik multilevelových společností 
a pracoval jsem i jako realitní makléř. 
Hned jak jsem dosáhl plnoletosti, jsem si 
otevřel investiční účet u Fio banky a učil se 
investovat. Četl jsem Kiyosakiho a věděl, 
že chci do budoucna podnikat a stát se 
finančně nezávislým.

K finančnímu poradenství jsem se dostal 
v roce 2010 během studia na vysoké škole 
a od té doby je to můj denní chleba. Firmu 
Explicit Invest jsme pak založili v roce 
2016. Proč? Protože jsme chtěli změnit 

Zkušenosti našich klientů

Svou společnost založil z prostého důvodu – chtěl změnit pohled 
na finanční plánování v Česku a také představit obchod a finance jako 
krásný a zajímavý obor, protože veřejnost této oblasti příliš nerozumí. 
Milan Šimek, zakladatel společnosti EXPLICIT INVEST s.r.o., se 
baví tím, co dělá, a dělá to, co ho baví. I když to někomu může znít 
neuvěřitelně či nadneseně, ve skutečnosti je to velmi jednoduché. 
Základem je získat jistotu, postoj, ale především si definovat, co je pro 
vás v životě důležité…

pohled na finanční plánování v Česku 
a udělat z něj hodnotnou službu. Takovou, 
o kterou mají klienti sami zájem, aniž by 
jim někdo něco nutil. I přesto, že je rok 
2022, se totiž klient stále setkává převážně 
s těmi, kteří se mu snaží jen prodat smlouvu, 
místo aby mu pomohli dosáhnout jeho cílů. 
Poradcům chybí expertiza a etika.

Jaké jsou hlavní důvody, proč klienti 
spolupracují právě s vámi?
Účelem Explicitu je pomoct klientovi 
vybudovat dostatečný majetek na to, 
aby měl v 55 až 57 letech možnost 
odejít z práce a žít z renty ve výši svého 
průměrného platu – aniž by byl závislý 
na práci, dávkách, rodině nebo politické 
situaci atp.

Věřím, že klienti jsou s námi právě proto, 
že cítí, že je umíme dovést k jejich cílům. 
Jsme konzistentní v tom, co říkáme a co 
ve skutečnosti děláme. Velký důraz 
klademe především na vzdělání (naše 
i klientovo) a na porozumění. To je klíčem 
k úspěchu. Když klient rozumí naší službě, 
chce si ji koupit sám. Kdo by taky nechtěl 
dosáhnout renty, že?

Určitě máš hodně zkušeností s různými 
typy školení. V čem se HCA liší 
od ostatních?
Za těch 12 let jsem opravdu prošel 
mnoha školeními, kurzy, workshopy 
i koučinky. Baví mě se neustále 
vzdělávat, protože tím lépe rozumím 
spolupracovníkům, klientovi, podnikání 
i sobě samému. HCA mi doporučil 
kamarád a hned na první schůzce 
s Matěm mě zaujalo, že opravdu chápe 
moji situaci. Jakmile mi však řekl cenu 
úvodního workshopu, myslel jsem, že se 
vyvrátím. Ač skeptický, šel jsem do toho. 
Vzpomínám si, že hned po prvním dni 
školení jsem volal společníkovi a říkal mu, 
že i za ten jeden den ty peníze stojí. Bylo 
to konkrétní, věcné a především z praxe. 

Člověk se zde neučí žádné kličky, 
manipulaci nebo techniky, jak prodat, 
vnutit za každou cenu. Učí se principy 
aplikovatelné do všech oborů. HCA vnáší 
do podnikání etiku a dbá na to, aby firmy 
klientům skutečně pomáhaly vyřešit 
nějakou potřebu. To mě zaujalo nejvíc.

Změna je život. Jakou změnu jsi zažil 
v posledních pěti letech?
Celkovou! Těch změn je moc a ve všech 
oblastech života. Naštěstí jsou všechny 
pozitivní. Jsem vděčný, že jsme vyrostli 
jako firma, obrovsky se zvýšila kompetence 
mých lidí. Jasně jsme definovali produkt 
a udělali ho výjimečným. Porozuměl jsem 
fungování firmy a naučil se ji správně řídit. 
Získal jsem jistotu, postoj a především 
jsem si definoval, co je pro mě v životě 
důležité. Pochopil jsem svůj účel! Bavím se 
tím, co dělám, a dělám to, co mě baví. To 
je hlavní!

Důležité je rozhodnout 
se pro jednu věc a věřit 
své cestě
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Zkušenosti našich klientů

Co bys poradil lidem, aby měli v životě 
více harmonie? Myslím work–life 
balance?
To je dost individuální. Hlavní je asi 
uvědomit si to, co jsem pochopil 
na školení u Maťa… Že šéf, podnikatel 
nemá být ten, který ve firmě dělá 
úplně všechno, je tam od rána do noci, 
rozhoduje o všem a večer padá na hubu. 
Má rozdávat radost a dobrou náladu. 
Má mít dost času na sebe, sport, rodinu 
a koníčky.

Většině z nás ve škole nikdo nedal návod 
na to, jak zvládat W–L balance, a tak 
někdy od života dostáváme školení 
formou, která nás dost bolí. Člověk si musí 
nejprve přiznat, že nemá všechny oblasti 
zcela pod kontrolou. 
Pak je potřeba napsat si v každé oblasti 
ideální scénu – to, jak to chce mít. 
A rozhodnout se a změnit to.

Dnešní doba je plná výzev. Jak čelíš tlaku 
a co bys doporučil ke zvýšení efektivity?
Důležité je se rozhodnout pro jednu věc 
a věřit své cestě. Často dnes na lidech 
vidím, že mají rozhodovací paralýzu a že 
pořád chtějí chytit lepší nabídku, lepší 
příležitost „kam zainvestovat“, namísto 
toho, aby se rozhodli pro jednu cestu 
a vytrvali. Pro začátek doporučuji vypnout 
televizi, omezit FB a IG. Místo toho si vzít 
třeba knížku a vzdělávat se v oblasti, která 
se týká jejich práce nebo podnikání.

V rámci výzev a tlaku mi vždy pomáhalo, 
že jsem měl stanovené dlouhodobé 
cíle a své hodnoty. Když jsem pak stál 
na křižovatce, vzpomněl jsem si na ně 
a měl hned jasno, kudy se vydám.

Jaké máš zkušenosti s náborem 
a zapracováním nových lidí do finanční 
branže?

První polovinu finančněporadenského 
života jsem pracoval ve společnosti 
OVB, kde byl nábor a zapracování hlavní 
produkt. Na pohovoru jsem měl tak 
tisíc lidí. Bohužel ne vždy platí pravidlo 
„z kvantity vyjde kvalita“ a tento způsob 
byl značně neefektivní. Každopádně jsem 
tím získal zkušenosti, které mi už nikdo 
nevezme.

Když jsme zakládali Explicit Invest, řekli 
jsme si, že produkt/klient bude na prvním 
místě a uděláme pro to maximum. Dnes 
už máme přesně definované požadavky/
předpoklady na nové lidi do týmu. Víme, 
co od kandidáta chceme, a umíme ho 
rychle a kvalitně adaptovat, aby splňoval 
naše vysoké standardy. Do firmy vybírám 
na prvním místě etické lidi, kteří mají 
dobrou energii a chtějí v životě změnu. 
Až pak se dívám na zkušenosti a praxi, 
protože tu jim umím během krátké doby 
doplnit.

Jaké jsou Tvoje plány do budoucna?
Chci pokračovat v cestě, na kterou jsme se 
vydali, a vybudovat z Explicitu lovebrand, 
který jde příkladem všem ostatním firmám 
na trhu. Mám sen, že poradce z Explicitu 
budou klienti sami vyhledávat, protože 
pro ně bude záruka kvality – že budou 
sami požadovat, aby jim pomohl vymyslet 
cestu k finanční nezávislosti a aby se jim 
staral o majetek. Chceme nadále vzdělávat 
veřejnost a zároveň kultivovat trh 
finančního plánování v ČR. Finance jsou 
krásný a zajímavý obor, ale lidé jim příliš 
nerozumí, a tak v něm mají hodně selhání 
a nepochopení. To chci změnit.

Interně je mým cílem, aby u nás měli 
poradci standardně titul EFA a vydělávali 
2,5 mil. Kč ročně. Finanční poradce by 
podle mě měl umět vydělat peníze a ty 
následně spravovat. Pak totiž nemusí nic 
prodávat a jen inspiruje své okolí/klienty 
v tom, jak spravuje své vlastní peníze. To 
tady v Česku dost chybí. Většina poradců, 
když se jich zeptáte, kam a kolik sami 
investují nebo jaké mají portfolio, začnou 
koktat a vymlouvat se.

Kdybys měl vybrat jeden ze seminářů 
v HCA, který bys nejvíc doporučil?
Jeden? Jeden bez druhého nedává smysl. 
I to je důvod, proč jsem se hned po prvním 
semináři rozhodl pro VIP Roční školné.

V rámci podnikání to je rozhodně 
12 způsobů zvyšování produktivity 
práce vedoucích pracovníků. V rámci 
každodenního života je to pak 
Komunikační trénink vyšší školy – „TRka“, 
to je game changer!
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Zkušenosti našich klientů

Chtěl na trhu něco změnit, dělat logistiku 
jinak než běžné firmy. Jakub Dostál, 
majitel dopravní firmy Kredoline s.r.o., 
doporučuje stanovovat si pravidelně 
nové cíle, vzdělávat se a zvyšovat 
kompetentnost svoji i svých zaměstnanců. 
Říká: „Život je hra a problémy, které 
přichází, jsou jen překážky, které je 
potřeba zvládnout.“

Hraji poměrně 
vysokou hru…
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Zkušenosti našich klientů

Jak vznikla firma Kredoline s.r.o. a jaký je 
její účel?
Společně se spolumajitelem Radkem 
Krejčiříkem (KREjčiřík + DOstál + Line 
= linka, symbolika pohybu) jsme v roce 
2015 založili naši dopravní firmu. Věděli 
jsme, že je možné práci v logistice dělat 
jinak. Byli jsme přesvědčeni, že člověk 
může chodit s úsměvem nejen z práce, 
ale i do práce. Chtěli jsme vytvořit 
prozaměstnanecké pracovní prostředí, 
ve kterém by byli lidé šťastní a spokojení. 
Věřili jsme, že práce s klienty může být 
zábavná, uvolněná, nekonzervativní 
a můžeme být kamarádi, a to vše povede 
k ještě lepší spolupráci a k tomu, že vždy 
budou vyhrávat obě strany. Chtěli jsme 
tedy na trhu „něco změnit“.
Doslovným účelem firmy je pomáhat 
našim zákazníkům zajistit efektivnější 
servis a následně nabídnout komplexní 
řešení jejich logistiky.

Jaké jsou hlavní důvody, proč klienti 
spolupracují právě s vámi?
Je to hlavně výše kvality našeho servisu 
a přátelský přístup. Věříme, že klienti jsou 
stejní jako my. Chtějí si svoji práci celkově 
užívat, mít dobré vztahy s dodavateli 
a zažívat v práci větší klid.
Dalším důvodem je vysoká 
kompetentnost našich lidí. Ve firmě 
velmi dbám na to, aby lidé byli vzdělaní, 
zodpovědní a kompetentní. Klientům 
nerealizujeme pouze přepravy, ale doslova 
jim poskytujeme veškeré konzultace. 
Zvážíme vždy to nejoptimálnější řešení 
pro jejich potřeby a poté nabídneme 
řešení. Klienty svým způsobem 
i „vzděláváme“ v logistických okruzích, 
ve kterých se třeba sami standardně 
nepohybují.
A v neposlední řadě to je zodpovědnost, 
spolehlivost a rychlost. Pokud nastane 
jakýkoliv problém, stavíme se 

k němu čelem a klienta o všem ihned 
informujeme, i když víme, že může být 
naštvaný. Na trhu nejsme rozhodně 
nejlevnější, jsme ale spolehliví a naši 
klienti vědí, že pokud potřebují něco 
doručit bez zaváhání, my to zajistíme.

Co ve firmě děláte pro větší efektivitu 
lidí?
Máme sepsané pracovní postupy, 
směrnice a manuály, které naši 
zaměstnanci pravidelně přestudovávají 
a zvyšují tak svoji kompetentnost. Dále 
své lidi pravidelně posíláme na školení 
do HCA Czechia, kde se intenzivněji 
vzdělávají v oblasti komunikace, 
managementu a obchodních schopností. 
Tím podporujeme celkovou týmovou 
a firemní efektivitu.

Dnešní doba je plná výzev. Jak čelíš 
tlaku a co bys doporučil pro zvyšování 
efektivity?
Doporučil bych stanovovat si neustále 
nové cíle. Jakmile si něco splníte, stanovte 
si hned něco dalšího, za čím se budete 
„hnát“. Tak to dělám já osobně, dělám 
to i v rámci celé firmy a učím to i své 
podřízené. A ruku v ruce s tím je dobré 
se neustále vzdělávat, zvyšovat svoji 
kompetentnost a pracovat na osobním 
rozvoji. Bez toho bych nebyl v této době 
schopen každoročně expandovat v rámci 
několika desítek procent.
Čelím tlaku tím, že jsem si v hlavě 
nastavil, že život je hra a problémy, 
které přichází, jsou jen překážky, které je 
potřeba zvládnout. Vím, že hraji poměrně 
vysokou hru a cíle, které mám (ať už 
v osobním, nebo pracovním životě), 
nejsou vůbec malé. A čím vyšší hra, tím 
větší překážky mě čekají. Když mi přijdou 
do života jakékoliv „obtíže“, vím, že to není 
nic hrozného. Je to součást hry, kterou 
hraji, situace, kterou musím zvládnout, 
abych dosáhl toho, co chci. Díky této 
mentalitě, kterou jste mi v HCA předali, je 
to pro mě „zábava“.

Jaké jsou Tvoje plány do budoucna? 
Moje plány jsou v očích některých lidí 
téměř nereálné. Do roku 2030 chci mít 
v rámci firmy obrat 1 miliardu, to by 
znamenalo zaměstnávat asi 130 lidí. 
Chci otevřít pobočky v Ostravě, Hradci 
Králové, Českých Budějovicích, Plzni. 
Poté se „přesunout“ do jiných států, 
konkrétně do Itálie, Polska a Německa. 
Chci zvětšit skladové prostory v Brně, 

rozšířit pražskou pobočku a otevřít novou 
kancelář v Brně. Kapacitně nám pomalu 
přestávají stačit staré prostory, ve kterých 
jsme téměř před sedmi lety začínali 
a které už nepůsobí moc reprezentativně. 
Dále bych chtěl dosazovat stále více 
lidí do managementu, abych mohl chod 
a růst firmy co nejvíce automatizovat.

Máš za sebou VIP Roční školné v HCA. 
Co se u Tebe změnilo po jeho skončení?
V osobním životě jsem si srovnal 
mnoho věcí a dal je do pořádku a to 
se samozřejmě promítlo i do toho 
pracovního, kde byl produkční nárůst 
obrovský. Sice mi trvalo rok všechny 
změny zavést, nicméně pak se mi 
podařilo vyexpandovat firmu o více než 
40 procent. V tomto tempu pokračujeme 
i letos. Covidové období jsme zvládli 
velice hladce. Nemuseli jsme nikoho 
propustit, zbavovat se majetku ani jsme 
se nedostali do platební neschopnosti. 
Naši zaměstnanci jsou mnohem 
kompetentnější, více „kopou za firmu“ 
a doslova „prahnou“ po zvyšování svých 
schopností, a to nejen v pracovním 
životě.

Kdybys měl vybrat jeden ze seminářů 
HCA, který bys nejvíc doporučil?
Rozhodně seminář 12 způsobů 
zvyšování produktivity práce vedoucích 
pracovníků. Tento seminář mi doslova 
změnil život. Vždy jsem věděl, že chci 
mít velkou a prosperující firmu. Přesně 
jsem věděl, jak má moje firma vypadat 
a fungovat, jen mi k tomu bohužel 
chyběly správné funkční nástroje.
Ty mi seminář dal. Sice jsem po něm 
byl asi 14 dní v útlumu, neboť jsem 
věděl, kolik práce mě čeká. Ale potom 
jsem najednou „prozřel“ a přesně věděl, 
co mám udělat, abych firmu udržel 
v dlouhodobém růstu.

Přesně jsem věděl, jak 
má moje firma vypadat 

a fungovat, jen mi k tomu 
bohužel chyběly správné 

funkční nástroje.

Moje plány do budoucna jsou 
v očích některých lidí téměř 

nereálné.
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Co bylo tím hlavním důvodem, proč ses 
rozhodla k nám připojit?
Chtěla jsem pomáhat podnikatelům, aby 
byli schopnější, zvládali více povinností, 
a také jsem se chtěla sama dále rozvíjet. 
Nejdříve jsem služby HCA vyzkoušela 
jako klient a natolik mě to tehdy ohromilo, 
že jsem hned po komunikačním tréninku 
v lednu 2017 věděla, že se tomu také chci 
věnovat.

Jaký post v HCA aktuálně zastáváš?
Na začátku jsem byla hlavně obchodník 
a asistent na seminářích. Postupem času 
jsem se vypracovala na konzultanta a moc 
mě baví pomáhat klientům s aplikací 
ve firmě. Ráda zažívám i roli asistenta 
na semináři, protože pečování mám v krvi. :-) 

Co Tě na práci v HCA nejvíc baví 
a naplňuje?
Když vidím, jak se moji klienti posouvají 
a dokážou řešit svoje problémy v životě 
i v práci. A taky to, že už jim dnes umím 
poradit. Je tady navíc super atmosféra 
a vím, že tento tým mi vždy pomůže. Je 
to skvělý pocit.

Co považuješ v životě za důležité?
Být poctivá, spolehlivá a nést 
zodpovědnost za své činy. A přesně 
takovými lidmi se ve svém okolí obklopuji. 
Jak v pracovním, tak i soukromém životě 
je pro mě nejdůležitější komunikace. 
Každý děláme chyby a někdy něco 
nesplníme, ale důležité je umět to včas 
vykomunikovat.

V HCA jí nikdo neřekne jinak 
než Gabika. Usměvavá Gabriela 
Mrkvicová ráda posouvá lidi 
k plnění jejich cílů a u nás našla 
způsob, jak efektivně pomáhat 
podnikatelům, aby byli úspěšnější 
v práci i soukromí. To ji hodně 
naplňuje.

Co považuješ za svůj největší úspěch? Je 
něco, na co jsi pyšná? 
Na to, že na sobě neustále pracuju 
a zlepšuju se. A že už 9 let mám 
Podnikatelský klub Smart Network a své 
podnikání jsem ani v těžkých chvílích 
nevzdala a byla v životě zaměstnaná jen 
5 měsíců. Věřím, že můj největší úspěch 
ale teprve přijde. :-)

Jaké jsou Tvoje cíle do budoucna? A čeho 
bys chtěla v životě dosáhnout?
Chci být schopnější a pomáhat ještě více 
podnikatelům. Stát se lektorkou v HCA 
a mít šťastnou a velkou rodinu. Hlavně 
chci být finančně nezávislá, s lehkostí 
zvládat firmu, rodinu a při tom všem mít 
stále čas na pomoc ostatním.

Čemu se věnuješ ve volném čase? Co Tě 
baví? 
Baví mě být mezi lidmi. Ráda chodím 
do kina, divadla, na koncerty. Miluju sushi. 
Neustále zkouším nové aktivity. Hraju 
deskové hry, bowling, squash a volejbal. 
Chodím na procházky, vídám se s přáteli. 
A hodně se ve volném čase věnuju svému 
vlastnímu osobnostnímu rozvoji.

Co bys vzkázala klientům HCA?
Z pozice klientky a konzultantky: „Buďte 
vděční, že jste poznali HCA. Dnes vím, že 
neexistují funkčnější školení.“ A z pozice 
obchodníka: „Aplikujte, aplikujte, 
aplikujte.“

A co bys vzkázala někomu, kdo by chtěl 
být součástí našeho týmu?
V týmu máme skvělou atmosféru 
a komunikace je tady na nejvyšší možné 
úrovni. Velmi oceňuji, že si s kolegy 
říkáme vše na rovinu a máme společné 
hodnoty. Přidej se k nám, určitě tě to 
posune na nový level!

Dnes vím, 
že neexistují 
funkčnější školení
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Inspirace

Aj keď má majiteľ alebo vedúci pracovník v počiatkoch svojej kariéry 
málo skúseností a vedomostí, zväčša má aspoň dostatok síl. Často 
pracovné problémy zvláda tak, že neznalosť nahrádza veľkým výdajom 
energie. Po pár rokoch však prichádza čas, keď mu už síl ubudlo, 
v lepšom prípade mu okrem bielych vlasov pribudlo aj dosť rozumu 
na to, aby sa pozrel na svoju efektivitu.

Biče, remene a reťaze
Niektorí ľudia si myslia, že keď chcú 
mať efektívnu firmu, tak musia chodiť 
po firme s bičom v ruke a neustále 
v ľuďoch vyvolávať pocit ohrozenia. To je 
manažment strachu.

Potom máte manažérov, ktorí sa snažia 
ľudí k pracovnému miestu priviazať 
reťazami a potom im povedia: „Ak neurobíš 
presne to a presne tak, ako ti ja poviem, 
tak ťa potrestám.“ Toto môžeme nazvať 
fixačný manažment. 

Tieto „metódy manažmentu“ 
na zvyšovanie efektívnosti práce fungujú 
jedine v krátkodobom horizonte. Všetci 
schopní ľudia od takýchto bláznivých šéfov 
veľmi rýchlo utečú.

Čo vlastne efektivita je?
Samotné slovo efektivita má základ 
v slove efekt. Z toho môžeme odvodiť, 
že efektívny šéf bude taký človek, ktorý 
dokáže efekty vytvárať. Slovo efekt 
pochádza z latinského effectus, čo 
znamenalo uskutočnenie, účinok alebo 
výsledok. Našu efektivitu môžeme posúdiť 
podľa toho, do akej miery plníme svoje 
plány a dosahujeme svoje ciele.

Efektivita má aj druhý význam a tým 
je účinnosť. Účinnosť súvisí s použitím 
zdrojov na dosiahnutie cieľa. Napríklad, ak 
chceme vykopať jamu, môže ju kopať desať 
mojich zamestnancov celý deň a stojí ma 
to značné náklady na ich výplatách. Alebo 
tú istú prácu vykoná prenajatý bager za tri 
hodiny a stojí nás to omnoho menej. 
Je to teda jednoduché. A predsa ľudia 
často nie sú efektívni! 

Dojmy a fakty
Jednou z príčin nízkej efektivity je to, 
že ľudia nerozlišujú fakty od dojmov. 
Ak v živote chcete byť efektívny, tak 
počúvajte, pozerajte sa a hlavne sa 
riaďte faktami. Aký je rozdiel medzi 
faktom a dojmom? Názor alebo dojem 
je subjektívna vec, veľmi často určovaná 
osobnými záujmami alebo sympatiami. 

Príkladom dojmu je to, keď si šéf predajne 
s nábytkom iba myslí, že najviac zisku 
má z predaja stoličiek. Nezistí si, že 
v skutočnosti vytvára zisk predaj postelí. 
Správnym krokom by bolo vytiahnuť si 
z firemného softvéru presné čísla, koľko 
zisku ten-ktorý výrobok prináša a presne 
ten u zákazníkov propagovať. 

Zaseknutí v žltom syre
Ďalšia vec, ktorá znižuje efektivitu firmy, sú 
fixované (utkvelé) predstavy manažmentu 
- príjemné a pre človeka prijateľné, čo sa 
však nezakladajú na osobnom preverení 
pravdy. Je to údaj prijatý od človeka, ktorý 
je pre nás autoritou a považujeme ho 
za „spoľahlivý“ zdroj informácií. 

Predstavte si mladý pár, ktorý sa práve 
zobral. Pozvú si na návštevu rodičov 
a urobia klasické slovenské jedlo – 
bryndzové halušky. Chlap nastrúha 
zemiaky, pridá múku a skutočne sa s tým 
„vyhrá“. Berie bryndzu do ruky a vtom mu 
do toho skočí jeho manželka: „Čo to robíš? 
Nedávaj tam tú bryndzu, halušky sa predsa 
robia iba z toho žltého syra.“ Manžel sa 
spýta: „Prečo?“ „Každý to vie. Moja matka 
sa to naučila od svojej mamy a u nás to 
vždy bolo takto.“

O dva mesiace neskôr sú na obede u starej 
mamy. Mladý manžel je už v tom čase 
expert v robení bryndzových halušiek 
a s vervou sa pustí do strúhania žltého 
syra. Vtedy ho stará mama zastaví: „Čo to 
robíš?“ Mladík sa začudovane ohradí: „No, 
strúham syr! Každý predsa vie, že práve 
ten ide do halušiek. Veď ty si to hovorila 
svojej dcére a tá zase mojej žene!“ V tej 
chvíli sa stará mama začne od srdca smiať 
a hovorí: „Vieš, keď som sa ja vydávala, 
nemali sme peniaze na to, aby sme si 
mohli kúpiť bryndzu.“ Toto je fixovaná 
predstava prijatá od autority.

Neomylný manažér je ako 
trojnohá stolička 
V biznise a osobnom živote dostávame 
veľa informácií a nemáme čas na to, 
aby sme ich všetky skontrolovali. Nie 
je nevyhnutné ani potrebné si hneď 
preverovať všetky údaje, ktoré ste počuli. 
Fixovanou predstavou sa nestávajú 
v momente, keď ich prijímate.

Dobrý manažér musí byť dostatočne 
flexibilný, aby dokázal zmeniť svoje 
hľadisko vo chvíli, keď získa nové údaje. 
Manažér, ktorý nedokáže zmeniť svoj 
názor, sa stáva fixovaným a tuhým ako 
skala. Zmení sa na predmet: bude z neho 
niečo ako stolička.

Ak chcete byť v živote efektívny, tak 
buďte aj dostatočne flexibilný na to, 
aby ste mohli svoj názor kedykoľvek 
zmeniť. Dobrú prácu je možné prirovnať 
k surfovaniu na vlnách. Život je v podstate 
veľmi jednoduchý, ak nasledujete energiu 
jeho vlny – energiu života. 

Efektivita je 
surfovanie na vlne 
života
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Tipy odborníka

Pre výkonný chod firmy sú zdraví a spokojní zamestnanci často 
kľúčoví. Treba si však priznať, že dnes je úprimne spokojných 
pracovníkov menej a menej. Dôvodov môže byť naozaj veľa, 
jedným z hlavných faktorov je stres. 

Ing. Juraj Šembera

Správna výživa 
pomáha proti 
stresu a k lepšej 
efektivite

„Nestíhačky“, obavy, strach z kritiky či 
nepríjemné pracovné prostredie. To 
všetko sú vplyvy, ktoré dennodenne 
pôsobia na pracovný výkon, zvyšujú 
stresové hladiny a pri dlhodobom 
trvaní majú negatívne následky. 

Stres a jeho prejavy
Stres je prirodzenou reakciou nášho 
tela na mimoriadnu situáciu, ktorá mu 
spôsobuje záťaž alebo narušuje jeho 
homeostázu*. Práve vtedy telo robí 
všetko preto, aby sme boli pripravení 
zakročiť a zvládnuť túto náročnú 
a neočakávanú situáciu. Stimulácia 
všetkých svalov a žliaz spôsobí, že 
naše telo začne rapídne degradovať 
cukry a iné dôležité látky pre rýchly 
prísun energie. Tep sa zvýši, tlak 
tiež, začneme sa potiť a naše zmysly 
sú v strehu. Tento úbytok musíme 
následne do organizmu doplniť. 
Inak riskujeme, že stres sa prejaví 
poškodením funkcie orgánov. Ide 
napríklad o herpes, pásový opar, 
srdcový infarkt alebo o miernejšie 
poruchy sústredenia, svalové kŕče, 
bolesti hlavy či nespavosť. 

Začarovaný kruh 
Človek, ktorý je dlhodobo vystavený 
stresu, si napríklad odoprie spánok. 
Ponocuje alebo nemôže zaspať, 
nešportuje, nemá dostatok energie, 
je apatický, siahne po „junk food“ – 
nezdravých potravinách, ktoré ho síce 
zasýtia, ale neobsahujú žiadne dôležité 
výživné látky. Takýmto spôsobom 

vznikne začarovaný kruh, ktorý 
vyústi do nezdravých návykov, zlej 
životosprávy, zdravotných komplikácií 
a následného zníženia kvality života.

Viete, čo jete?
Prvým krokom k náprave je doplniť 
chýbajúce vitamíny, minerály a živiny 
pestrou stravou. Zároveň treba 
zdôrazniť, že dnešné potraviny sú 
značne poznačené priemyslom. 
GMO**, pesticídy, hnojivá či iné formy 
upravovania stravy a pôdy spôsobili, že 
zdraviu prospešné látky sa z potravín 
vytrácajú, a to aj z dôvodu, že 
pestované plodiny ich nie sú schopné 
z pôdy absorbovať. Práve preto sa 
ľudia čoraz viac snažia pestovať čo 
najviac plodín vo vlastnej záhrade či 
nakupovať od miestnych predajcov 
v bio kvalite. 

Pomôžu aj výživové doplnky 
No nie každému to čas či prostriedky 
dovoľujú, a preto odporúčame 
siahnuť po výživových doplnkoch. 
Doplnia chýbajúce vitamíny, minerály 
a zabezpečia, aby telo malo k dispozícii 
vždy to, čo potrebuje. Nielenže si 
tým človek zlepší svoju pozornosť 
a efektivitu práce, ale hlavne bude 
spokojnejší, zdravší a z dlhodobého 
hľadiska odpočinutý a pripravený čeliť 
novým výzvam.

Mnohí z vás ho poznajú ako 
profesionála v oblasti marketingu, 
no okrem toho Juraj Šembera 
podniká aj v oblasti gastro 
a výroby výživových doplnkov. 

Buduje značku vysokokvalitných 
vitamínov Adelle Davis, ktoré sú 
založené na filozofii pani Adelle 
Davis, jednej z najuznávanejších 
odborníčok na výživu v USA 
20. storočia. Produkty sú 
dostupné na Slovensku, 
v Maďarsku, Nemecku, 
Holandsku, Španielsku a Veľkej 
Británii a kúpiť ich môžete aj 
u nás v HCA. 

* rovnovážne vnútorné prostredie tela
** geneticky modifikované organizmy

www.problemyneexistuji.cz
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Nově můžete naše služby najít i v české 
metropoli. Neváhejte se na nás obrátit 
a navštivte naši novou pražskou pobočku. 
Rádi bychom vás také pozvali na naši 
Business KONFERENCI HCA, jejíž první 
ročník úspěšně proběhl na podzim a my se 
už teď těšíme na letošní pokračování.

Velmi nás těší, že je o naše služby HCA stále větší zájem.
Abyste za námi nemuseli tolik cestovat, vytvořili jsme pro vás 
nové prostory i v Praze.
Nově tak můžete absolvovat klíčové semináře, přednášky 
i studium HCA kurzů přímo na této adrese:
Dýšinská 296, Praha 15 – Horní Měcholupy.  
Přijďte nás navštívit!

Na tuto premiéru jsme se opravdu těšili. 24. září 2021 
proběhla naše 1. Business KONFERENCE HCA zaměřená 
na téma Jak připravit firmu na nejbližších 5 let. 

Vystoupilo celkem 6 řečníků: Martin Kolenička z HCA 
Czechia; Miroslav Ostrý, statutární ředitel v KSK Precise 
Motion, a.s.; Ladislav Pavlík z HCA Slovakia; Heimo Bucerius, 
manažer v německé firmě KONZEPT plus GRUNDBESITZ, 
GmbH; Charlie Šrámek, youtuber, zakladatel úspěšné značky 
oblečení Fairytale; Marek „Marcus“ Kaleta, majitel ENERGY 
REVOLUTION s.r.o. Klienti si odnesli nejen motivaci do dalších 
let, ale i praktické tipy pro vytvoření úspěšné budoucnosti 
firmy.
Další konference pod vedením HCA Czechia proběhne už  
23. 9. 2022 a její téma je Pohádkový život šéfa aneb jak 
se z toho nezbláznit. Rezervujte si místo s předstihem 
za zvýhodněnou cenu! www.hcabrno.cz

Prostory už nám nestačí – rozšiřujeme 
se do Prahy

1. Business KONFERENCE HCA 

Rozrůstáme se

Loňský podzim se u nás nesl ve znamení radostných událostí. 
V září se našemu obchodníkovi, konzultantovi a auditorovi 
Honzovi Kovářovi narodil syn Mikuláš. Chlapeček se má čile 
k světu a my celé rodince přejeme spoustu lásky a radosti.

Expanze všemi směry 
Ze života firmy



POSLOUCHEJTE 
náš nový PODCAST
„MOTIVACE              “v praxi

OBCHOD  •  PODNIKÁNÍ  •  OSOBNÍ ROZVOJ

A využívejte svůj čas naplno a efektivně!
• Nové epizody přidáváme pravidelně 

a poslouchat nás můžete na svém 
počítači i mobilním telefonu kdykoliv 
a kdekoliv.

• S těmito zvukovými nahrávkami 
máte inspiraci a hodnotné informace 
neustále u sebe.

• Podcast najdete na: 
www.hcaczechia.cz/podcast

Spotify Apple Google
Podcast


