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11. 5. 2017
08.45-09.00 Registrace
09.00-09.10 Úvodní slovo moderátora akce
Ján Dubnička, brain based coach, t eam coach, facilit at or, aut hor

09.10-09.40 Harder, better, faster, stronger, aneb jak pracovat a přežít
Petr se zaměří na to, jak zvládnout a přežít pracovní situaci, která po vás
vyžaduje během dvou týdnů navštívit tři kontinenty, překonat několik časových
pásem a 16krát dosednout s letadlem na přistávací dráhu. Co vydrží vaše tělo?
Jak načerpat energii a podat maximální pracovní výkon, přestože okolní
podmínky jsou tak trochu proti vám? Jak nastavit vlastní tým, aby vám byl
maximální oporou? Co jíst? Co nejíst? Spát dvě hodiny nebo raději nespat? Jak se
koncentrovat, když se od vás očekává 100% výsledek? A jak se připravit na
budoucnost, která od nás bude (možná) podobné nasazení očekávat? Odpovědí
může být být Harder, better, faster, stronger…
Pet r Mára, cert ifikovaný t renér

09.40-10.15 Transformace společnosti od prodeje ke službám
Výkonný ředitel společnosti Makro Cash&Carry CZ a Metro Cash&Carry SK
Guillaume Chêne představí cestu, na kterou se společnost vydala při své
proměně od čistě prodejního modelu na servisní společnost. Celá tato změna
obnáší nejen změnu strategie společnosti, ale zejména změnu v myšlení více než
4000 zaměstnanců, změnu firemní kultury a novou formu spolupráce.
Guillame Chêne, Chief Execut ive Officer, MAKRO Cash & Carry ČR, METRO Cash &
Carry SR

10.15-10.45 Přestávka na kávu
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10.45-11.15 Adaptuj se = přežiješ
Změna se stává pro většinu z nás běžnou a někdy i nutnou součástí jak osobního,
tak profesního života. Dá se říct, že dnes platí „adaptuj se = přežiješ“. Proč tedy
tolik lidí stále cítí odpor vůči změnám, které přicházejí nebo dokonce stále
setrvávává u toho, na co si dennodenně stěžují? Jak změnit sebe nebo druhé?
Pokud se nám podaří pochopit, jak změny fungují, můžeme je snadněji využít ve
svůj prospěch a ve prospěch své firmy. Pojďte nahlédnout pod pokličku procesu
změny s psychologem Martinem Konečným.
Mart in Konečný, Founder, MK Consulting

11.15-12.00 Žít v přítomnosti je jediný způsob, jak ustát změny
Přítomnost je opomíjený stav. Většinou málokdo dokáže být opravdu přítomen
tady a teď, žijeme své životy buď v budoucnosti, nebo v minulosti. Stačí, abyste
přemýšleli na poradě, co uvaříte večer k večeři, a už vám začne firemní
přítomnost unikat, už nejste ve firmě, ale doma v kuchyni. Žijeme ve světě
neustálých změn. Můžeme jim buďto více či méně čelit, nebo být jejich součástí.
Pet r Skondrojanis, Founder Cocuma.cz

12.00-13.00 Panelová diskuse: Změna jako příležitost
Nová výzva je zároveň i příležitostí k velké změně, proč tedy nezačít u sebe. Je
jen na vás, jak ji přijmete a využijete ve svůj prospěch. Jak udělat první krok do
neznáma?
Renat a Mrázová, Global Head of HR, NN Group
Rost ya Gordon-Smit h, Founder, MINERVA 21
Drahomíra Mandíková, ředit elka firemních vzt ahů a komunikace společnost i,
Plzeňský Prazdroj, a. s.

13.00-14.00 Společný oběd
14.00-15.00 Piknikové menu č.1 - vyberte si workshop
Vyberte si z pestré nabídky podle své chuti, co vás zaujme.
Na spuštení registrace vás upozorníme emailem s dostatečným předstihem,
abyste si mohli včas vybrat.

leadandlearn.cz

Lead & Learn
11.5.2017, Hotel International Prague
PROGRAM
14.00-15.00 Mobilní aplikace pro výkonnější život

Workshop

Podíváme se na aplikace, které mohou rozšířit fungování vašeho
chytrého telefonu nad rámec volání a posílání zpráv. Když už jste
investovali peníze do výkonného počítače, který nosíte v kapse,
investujte i trochu svého času do objevení zajímavých aplikací,
které vám zjednoduší život.
Pet r Mára, cert ifikovaný t renér

14.00-15.00 Jak v rychlém byznysovém světě neztratit sám
sebe…

Workshop

Pojďme se zastavit a prozkoumat, jaký to má na nás vliv, když jde
všechno jako po másle, v týmu panuje dobrá nálada a co víc, vidíme
za sebou výsledky. V interaktivním workshopu si na vlastní kůži
vyzkoušíme, co je pro nás a pro ostatní v pracovní oblasti důležité
a co můžeme udělat pro to, abychom se posunuli dál.
Marcela Němcová, Consult ant , IN-SPIRAL

14.00-15.00 Wellbeing – zdraví, štěstí, prosperita

Workshop

Co je to wellbeing a jak ovlivňuje ekonomické výsledky firmy? Proč
koučování a vzdělávání někdy nepřináší očekávané výsledky?
Blanka Křemenáková vám představí 2 fungující nástroje sloužící k
rozvoji wellbeingu, ukáže, jak pečovat o fyzickou a psychickou
kondici a jak odstranit příčiny stresů. Bude se věnovat i
psychologii prostoru – tvorbě pracovního prostředí jako zdroje síly,
inspirace a radosti. Poznáte, jak a čím na nás prostředí působí a jak
ho můžeme ovlivňovat.
Blanka Křemenáková, Founder, Execut ive Direct or, 5K Consulting s.
r. o.
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14.00-15.00 Změna je výzva, změna je dobrodružství

Workshop

Změny se dějí denně a většinou jsou nepředvídatelné. Musíme se s
nimi vyrovnávat, a sami se tak měníme. Změna je výzva. A je jen
věcí našeho vnitřního nastavení, zda ji budeme považovat za
přínos, nebo za ztrátu. Reakce jednotlivců na změny v profesním či
osobním životě jsou rozdílné, avšak lidé zažívající změny prochází
vždy stejnými stádii. Pochopení tohoto procesu například pomáhá
manažerům pracovat s jednotlivci způsobem odpovídajícím fázi, v
níž se nacházejí. Zamysleme se nad tím, proč je obtížné provést
významnou změnu, co lidé procházející změnami prožívají a jaká je
role manažera v každé fázi tohoto procesu.
Ján Dubnička, brain based coach, t eam coach, facilit at or, aut hor

14.00-15.00 Vliv formálních komunikačních dovedností na náš Workshop
profesní i osobní úspěch
Co je důležitější pro vyvolání dobrého dojmu? Obsah nebo forma?
Jaké jsou základní komunikační potřeby člověka? Jakou roli hraje
"pravda" v komunikaci mezi lidmi? A proč míváme trému, když
máme "oficiálně" mluvit před jinými lidmi?
Pet r St udenovský, Konzult ant v oblast i komunikace a et iket y,
FreeCom group

leadandlearn.cz

Lead & Learn
11.5.2017, Hotel International Prague
PROGRAM
14.00-15.00 How to unf*ck yourself

Workshop

Jak mohu zvýšit svůj vliv jako vedoucí pracovník a leader? Co je
potřebné k tomu, abych byl/a úspěšný/á? Jak zjistím efekt mého
chování na výkonnost a rozvoj mého týmu? Jak zvládnu stále
rostoucí očekávání? Jaké rozvojové možnosti k realizaci ambicí
mohu využít pro sebe a pro svůj tým? Být schopen určit, jaké
chování organizaci a/nebo týmu pomůže k dalšímu rozvoji a
výkonnosti, je předpokladem úspěchu. Workshop “How to unf*ck
yourself“ přistupuje k vedení jako k procesu od roztříštěnosti k
jednotě.
Tomáš Sova, Chief Moderat ing Officer, Cognitio-Scan

15.00-15.15 Pauza k přesunutí na další piknik
15.15-16.15 Piknikové menu č.2 - vyberte si workshop
15.15-16.15 Co chtějí generace Z a millennial?

Workshop

Jak korporace reagují na potřeby mladých generací? Co chtějí od
svého prvního zaměstnání? Jak vyhledávají pracovní příležitosti?
Jaké benefity jsou pro ně důležité? O jaké tréninky a rozvojové
aktivity se zajímají? Jak si udržet jejich zájem a motivaci?
Personální oddělení každé moderní korporace a každý manažer
musí být připraven na generaci, která kompletně změní vnímání
dosavadního náboru a rozvojových aktivit.
Renat a Šut ovská, Managing Part ner, HR Spectrum
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15.15-16.15 How to unf*ck yourself

Workshop

Jak mohu zvýšit svůj vliv jako vedoucí pracovník a leader? Co je
potřebné k tomu, abych byl/a úspěšný/á? Jak zjistím efekt mého
chování na výkonnost a rozvoj mého týmu? Jak zvládnu stále
rostoucí očekávání? Jaké rozvojové možnosti k realizaci ambicí
mohu využít pro sebe a pro svůj tým? Být schopen určit, jaké
chování organizaci a/nebo týmu pomůže k dalšímu rozvoji a
výkonnosti, je předpokladem úspěchu. Workshop “How to unf*ck
yourself“ přistupuje k vedení jako k procesu od roztříštěnosti k
jednotě.
Tomáš Sova, Chief Moderat ing Officer, Cognitio-Scan

15.15-16.15 Jak souvisí kvalita obsahu našich šatníků s vlastní Workshop
sebehodnotou? (pro dámy)
Kvalita šatníku souvisí s přístupem k nám samotným, k našemu
času, vynaložené energii a penězům. A je i ukázkou toho, jak si
vážíme nejen okolního světa, ale hlavně sami sebe. Móda je víc, než
trendy a pozlátko přehlídkových mol. Správný šatník nám šetří čas
a posiluje sebevědomí, stejně jako špatný brzdí náš rozvoj a staví
zbytečné překážky v osobním růstu. Dozvíte se, co vše stojí za
slovem móda, kam a jak zasahuje do našich životů a jak lze vyměnit
nákupy za investování sami do sebe.
Kamila Vodochodská, módní návrhářka, st ylist ka a koučka
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15.15-16.15 Vaše osobní kouzlo aneb další krok k úspěchu ve
firmě

Workshop

Vzpomínáte, když jste byl(a) naposledy někým okouzlen(a)? Pouhá
blízkost této osoby vás naplňovala energií, konverzace plynula,
cítil(a) jste se chápan(a) a respektován(a). Velké osobnosti mají
velké osobní kouzlo, a proto dokáží neuvěřitelné věci, v životě i
byznysu. Osobní kouzlo a osobní vliv jdou totiž ruku v ruce! Jak na
svou stranu získat kolegy, šéfa či zákazníky? Jak je vybudit k akci,
abyste tak společně dosáhli velkých cílů? Vy už jste velká
osobnost! Ted si jen představte, jakých dalších věcí můžete ve
firme dosáhnout, pokud posílíte váš vliv! Nevěříte mi, přijďte si to
vyzkoušet…
Alena Huberová, komunikační expert ka, lekt orka a konferenciérka

15.15-16.15 Wellbeing – zdraví, štěstí, prosperita

Workshop

Co je to wellbeing a jak ovlivňuje ekonomické výsledky firmy? Proč
koučování a vzdělávání někdy nepřináší očekávané výsledky?
Blanka Křemenáková vám představí 2 fungující nástroje sloužící k
rozvoji wellbeingu, ukáže, jak pečovat o fyzickou a psychickou
kondici a jak odstranit příčiny stresů. Bude se věnovat i
psychologii prostoru – tvorbě pracovního prostředí jako zdroje síly,
inspirace a radosti. Poznáte, jak a čím na nás prostředí působí a jak
ho můžeme ovlivňovat.
Blanka Křemenáková, Founder, Execut ive Direct or, 5K Consulting s.
r. o.

leadandlearn.cz

Lead & Learn
11.5.2017, Hotel International Prague
PROGRAM
15.15-16.15 Změna je výzva, změna je dobrodružství

Workshop

Změny se dějí denně a většinou jsou nepředvídatelné. Musíme se s
nimi vyrovnávat, a sami se tak měníme. Změna je výzva. A je jen
věcí našeho vnitřního nastavení, zda ji budeme považovat za
přínos, nebo za ztrátu. Reakce jednotlivců na změny v profesním či
osobním životě jsou rozdílné, avšak lidé zažívající změny prochází
vždy stejnými stádii. Pochopení tohoto procesu například pomáhá
manažerům pracovat s jednotlivci způsobem odpovídajícím fázi, v
níž se nacházejí. Zamysleme se nad tím, proč je obtížné provést
významnou změnu, co lidé procházející změnami prožívají a jaká je
role manažera v každé fázi tohoto procesu.
Ján Dubnička, brain based coach, t eam coach, facilit at or, aut hor

16.15-16.30 Pauza k přesunutí na další piknik
16.30-17.30 Piknikové menu č.3 - vyberte si workshop
16.30-17.30 O čem to vše je? Vše začíná etiketou

Workshop

Workshop vás provede základy etikety a společenského styku, na
které jste možná už zapomněli. Připomene důvody, proč je etiketa
důležitá jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Seznámíte se s
příklady etikety v každodenním životě i s několika interaktivními
vstupy, kde si sami vyzkoušíte, zda a jak zvládáte překvapivé
okamžiky při pracovních a společenských událostech. Zmíníme
také důležitá pravidla pracovního a společenského odívání a také
stolování.
Jan Herget h - Pošvář, Int ernat ional Business Development
Consult ant , HERGETH Consulting
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16.30-17.30 Mediace aneb jak být nápomocný uprostřed cizího Workshop
konfliktu
Workshop vám představí základní pravidla mediačního procesu a
napomůže vám zorientovat se v roli mediátora. Nabídne vám i
možnost prožít konflikt z pozice třetí strany a vybaví vás
užitečnými mediačními technikami.
Dana Pot očková, Managing Direct or, Conflict Management
International

16.30-17.31 Jak realizovat změnu s myšlenkovou mapou

Workshop

Myšlenkové mapy jsou dlouhá léta používanou vizuální technikou
pro uspořádání vlastních nápadů a myšlenek. Na workshopu si
prakticky vyzkoušíme, jak mohou pomoci v přípravě i realizaci
změny, kterou si sami stanovíte. Ukážeme si, jak takovou
myšlenkovou mapu vytvořit, jak do ní přehledně zanést ty
nejpodrobnější detaily, společně určíme překážky i další kroky,
které je nutné realizovat, abychom vše dali do pohybu. Výstupem
workshopu bude jednoduchá a funkční strategie, díky které se
hned další den budete moci pustit do akce.
Daniel Gamrot , lekt or osobní produkt ivit y

16.30-17.30 Mindfulness pro každý den

Workshop

Společně s naším předním lektorem mindfulness se seznámíte se
základními principy a jednoduchými cvičeními mindfulness, která
se hodí v pracovně nabitém dni i v každodenním životě.
Jaroslav Chýle, nezávislý konzult ant , lekt or, výzkumný pracovník a
předseda výboru Cent ra pro mindfulness
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16.30-17.30 Jak se rychle a účinně zbavit strachů, stresů a
negativních emocí

Workshop

V tomto workshopu se dovíte o metodě EFT, která je založena na
spojení psychologických postupů a akupresury. Uvidíte i
praktickou ukázku práce s touto metodou, díky níž se velmi
jednoduše můžete zbavit stresu, strachů a úzkostí. Tato metoda
je účinná i při řešení partnerských neshod, dětských problémů,
snižování nadváhy apod.
Lenka Fleischmannová, osobní t erapeut ka

16.30-17.30 Jak souvisí kvalita obsahu našich šatníků s vlastní Workshop
sebehodnotou? (pro dámy)
Kvalita šatníku souvisí s přístupem k nám samotným, k našemu
času, vynaložené energii a penězům. A je i ukázkou toho, jak si
vážíme nejen okolního světa, ale hlavně sami sebe. Móda je víc, než
trendy a pozlátko přehlídkových mol. Správný šatník nám šetří čas
a posiluje sebevědomí, stejně jako špatný brzdí náš rozvoj a staví
zbytečné překážky v osobním růstu. Dozvíte se, co vše stojí za
slovem móda, kam a jak zasahuje do našich životů a jak lze vyměnit
nákupy za investování sami do sebe.
Kamila Vodochodská, módní návrhářka, st ylist ka a koučka

17.40-18.00 Závěr konference
Kouč Martin Konečný vás provede technikou lámání šípů, s jejíž pomocí prolomíte
vlastní skryté obavy a vnitřní překážky.
Mart in Konečný, Founder, MK Consulting

18.00-22.00 Večerní program
Představí se vám sopranistka Markéta Mátlová v doprovodu Českého
saxofonového kvarteta. Budete moci zhlédnout vynikající představení v podání
Soul of dancers, kteří pro vás mají připravené zážitkové UV divadlo.
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