
HEŘMAN 
VOLF

MAJÍ SE 
LÉPE TI, 

CO DÁVAJÍ?

DARDA 
DAR DÁ

DÁVAT 
A BRÁT A BRÁT
 A UMĚNÍ PŘIJÍMAT

DÁVAT 
O ODVAZE

HEŘMAN 
ROZHOVOR

str. 4

 A UMĚNÍ PŘIJÍMAT
str. 37

CO DÁVAJÍ?
str. 22

DAR DÁ
str. 10

VOLF

str. 4

PROŽÍVÁM SVOU 
KAŽDODENNÍ 
CESTU ZA SNEM

INSPIRATIVNÍ ČASOPIS

PODZIM 2018 / ZIMA 2019



ZVEME VÁS NA

Aperitiv je také prostor na našem webu, kam pravidelně již od roku          
2009 vkládáme autorské články, příspěvky,  postřehy a zamyšlení.      
Naleznete zde již více než 200  příspěvků a všechna vydaná čísla 
našeho apertího časopisu. Od roku 2017 je Aperitiv i název tištěného
časopisu, který právě držíte v ruce.

OCHUTNÁVKA Z NAŠICH 
NEJČTENĚJŠÍCH ČLÁNKŮ

POSTOJ A POJĎ

(PRAVO)MOC A (BEZ)MOC 
DNEŠNÍCH MANAŽERŮ   

VYMAZANÉ EMOCE ANEB 
VÍTEJTE VE SLEVOMATU

POJĎME SI VŠICHNI TYKAT  

DESET TIPŮ ZE ZÁSVĚTA    

MÍT (MÝT) NEBO BÝT (BÍT)

PROČ STOUPÁM DO VRCHŮ

  

a mnoho dalších ...  

Oldřich

MINISÉRIE 6 ČLÁNKŮ O ZMĚNÁCH 
SOUVISEJÍCÍCH S ŘÍZENÍM LIDÍ,
V NICHŽ TÁPEME. Oldřich Kvasnička

Michal Knězů Mrvka, časopis Aperitiv
jaro/léto 2017

 Kvasnička

Oldřich Kvasnička

časopis VerlagDashöfer únor 2017, 
Michal Knězů Mrvka

Dobroslava Stránská

Alena Čechová, časopis Aperitiv
podzim/zima 2017/18

 

 

Věra Růžičková

ZVEME VÁS NA

Aperitiv je také prostor na našem webu, kam pravidelně již od roku          
2009 vkládáme autorské články, příspěvky,  postřehy a zamyšlení.      
Naleznete zde již více než 1 80  příspěvků a všechna vydaná čísla 
našeho apertího časopisu. Od roku 2017 je Aperitiv i název tištěného
časopisu, který právě držíte v ruce.

OCHUTNÁVKA Z NAŠICH 
NEJČTENĚJŠÍCH ČLÁNKŮ

POSTOJ A POJĎ

(PRAVO)MOC A (BEZ)MOC 
DNEŠNÍCH MANAŽERŮ   

VYMAZANÉ EMOCE ANEB 
VÍTEJTE VE SLEVOMATU

POJĎME SI VŠICHNI TYKAT  

DESET TIPŮ ZE ZÁSVĚTA    

MÍT (MÝT) NEBO BÝT (BÍT)

PROČ STOUPÁM DO VRCHŮ

  

a mnoho dalších ...  

Oldřich

MINISÉRIE 6 ČLÁNKŮ O ZMĚNÁCH 
SOUVISEJÍCÍCH S ŘÍZENÍM LIDÍ,
V NICHŽ TÁPEME. Oldřich Kvasnička

Michal Knězů Mrvka, časopis Aperitiv
jaro/léto 2017

 Kvasnička

Oldřich Kvasnička

časopis VerlagDashöfer únor 2017, 
Michal Knězů Mrvka

Dobroslava Stránská

Alena Čechová, časopis Aperitiv
podzim/zima 2017/18

 

 

Věra Růžičková



Vážení čtenáři,

hledali jsme symbolické vyjádření pro téma tohoto čísla Ape-
riti vu a zvolili jsme rozpůlenou limetku, která zaujala hlavní 
místo na ti tulní stránce. Vyjadřuje pro nás to, co obsahuje spo-
jení „dávat a brát“. Je to o rozdělení se, anebo možná někdy až 
o rozkrájení se. Z dávání můžeme mít opojný pocit, stejně jako 
limetka krásně voní. Její chuť je však kyselá a určitou pachuť 
z obdarování i přijímání také mnozí známe. Svěžest limetky nás 
může nabít jako to, když uděláme něco pro druhé. A zelenou 
barvu prý mají rádi lidé, kteří mají sklon pečovat o druhé, ale 
zároveň rádi druhé ovládají a kontrolují. Nákup limetky je spo-
jen s výběrem, kdy se rozhodujeme, která bude šťavnatá, aby 
z ní opravdu něco bylo… 

Ano, vždyť jak dáváním, tak braním něco získáváme. A často si 
ze stejné situace můžeme „odnést“ zcela něco jiného než druzí 
lidé, kteří jsou v ní s námi. Představte si, že máte jednu limetku 
a máte si ji rozdělit s druhou osobou. Hned vás napadne, že 
ji rozpůlíte nožem pěkně na dvě stejné části . Ale chce to tak 
i ten druhý? Ideální je položit otázku: „Co přesně potřebuješ?“. 
A může se stát, že ten druhý chce jen kůru, zatí mco pro mne 
je důležitá dužina. Ideální situace k oboustranné spokojenosti . 
Jen ji objevit. 

A takto mohu pokračovat ve výčtu přirovnání a podobností . 
Zvu vás k ochutnávce článků, které téma dávání a braní vždy 
určitým způsobem nahlížejí. Budu ráda, když se o tento náš ča-
sopis i myšlenky z něj podělíte se svými blízkými.

Věra Růžičková
Key Account Manager, Aperta, s.r.o.
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K dyž jsem přemýšlela, koho oslovit na 
rozhovor k našemu tématu podzim-
ního Aperitivu „dávání a braní“, hned 

mě napadl Héřa Volf. Je pro mě inspirativ-
ním člověkem, který se musel v životě vy-
pořádat s handicapem a dokázal sám sobě 
i ostatním, že život s handicapem nekončí. 
Právě naopak, začíná nová cesta. Heřman 
je autorem projektů, které darují zážitky, 
podporují nová přátelství, zkušenosti, mo-
tivaci a dávají energii do života. 

Vzpomeneš si, jaký jsi naposledy dostal 
dárek? 

Jak tak o tom přemýšlím, jsem neustále ob-
darováván. Prožívám svou každodenní ces-
tu za snem. Vždyť již 12 let sedím na inva-
lidním vozíku a přesto, že mě velmi limituje, 
každý den mi přináší splněná přání. Každý 
den se podaří někomu pomoci, poradit, po-
případě změnit mu život k lepšímu. Ukázat, 
že i s handicapem je život krásný a jak říkal 
pan Werich: „Život stojí za to, aby ho člověk 
žil.“ Považuji to za krásný dar, který můžu 
dávat a přijímat.

ROZHOVOR

Mám dvě skvělé dcery - 18 a 22 let. Právě 
jsme se vrátili ze společné dovolené po 
Portugalsku, Španělsku a Francii. A byla 
hodně aktivní. Procestovali jsme spolu tyto 
tři země, koupali se v Atlantickém oceánu, 
surfovali jsme… Toto byl můj poslední dá-
rek k narozeninám, který jsem dostal. Bylo 
to skvělé a upřímně nevím, jaký větší dárek 
bych si mohl přát. 

Kdybych si měl ale vzpomenout na uchopi-
telný dárek, tak mám rád relativní maličkos-
ti, ze kterých mám vždy velkou radost. Moc 
pro mě znamená, když si někdo dá práci, 
dárek vymyslí a pak sám vyrobí. To jsou dár-
ky, které mě opravdu potěší.

Jaké dárky ti zůstávají v paměti?

Společně prožité chvíle, zážitky, porozu-
mění. To je něco, co nic nepřekoná a co mi 
zůstane na celý život. Vždyť jsou obě již vel-
ké, a přesto se na společné chvíle vždycky 
těší. Když se potom vrátíme a holky přijdou 
s krásnou koláží fotek, jako dodatečný dá-
rek k narozeninám, uvědomuji si, že ten dar 
zdaleka není jen koláž. Určitě jedním z hlav-
ních životních darů je láska, práce, která mě 

naplňuje. Zážitek při narození mých dětí. 
Mohli bychom asi ještě dlouho pokračovat. 

Psal sis někdy Ježíškovi o dárky? 

Ježíškovi jsem si samozřejmě psal. Nechával 
vzkazy za oknem a každé ráno kontroloval, 
jestli si je vyzvedl, aby věděl, co má přinést. 
A že jsem v takových chvílích byl spisova-
tel. Kolo, auto, tenisová raketa, surf… Čím 
jsem byl starší, tím menší nároky jsem měl.  
V dnešní době jsem nejraději překvapován. 
Proto stačí i opravdové maličkosti.

Celý život jsem dělal 
věci, o kterých jsem 
byl přesvědčen, 
že mají smysl.

PROŽÍVÁM SVOU 
KAŽDODENNÍ CESTU ZA SNEM
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Do určitého věku rádi dostáváme a ve 
starším věku raději dáváme dárky. V ja-
kém věku se to u tebe zlomilo?

Myslím, že to máme všichni stejně. Od 
doby, kdy jsem poznal lásku a po narození 
dětí . V těchto chvílích si člověk uvědomí, jak 
krásné je hledat, vymýšlet a darovat.

Od doby, kdy jsem založil neziskovku „Ces-
ta za snem“ se toto ještě mnohem víc 
prohloubilo. Začalo to těsně po úrazu, kdy 
jsem každý rok v rámci dovolené, proces-
toval Evropu křížem krážem na handbiku, 
kole pro vozíčkáře. Například naše poslední 
cesta vedla za norské Oslo. Najel jsem 2100 
km a každý den podporoval jedno posti že-
né dítě, které nám namalovalo svůj vlastní 

sen. Tyto sny jsme jim po návratu díky mé 
cestě a sbírce, kterou jsme během ní dě-
lali, mohli splnit. Podařilo se splnit sny 21 
dětem a musím se přiznat, že to byl pro 
nás opravdu velký dárek. Ptáte se co? No 
vidět šťastné úsměvy dětí a jejich rodičů, 
a také že jsme spolu navázali nerozlučná 
přátelství. 

Byl jsi někdy na Božím Daru? 

Ano byl. Krušné hory mám moc rád. Jezdil 
jsem tam jako malý kluk, učil se tam na běž-
kách a vlastě poznával hory. Právě na Božím 
Daru jsem se opět vráti l do běžecké stopy 
na vozíku a uvědomil si, že člověk může 
dokázat opravdu všechno, když to opravdu 
chce. 

Cítí š se ve vztazích jako ten, který dává? 

Ve vztahu by měla být rovnováha. Tak to 
i cítí m. Myslím, že to je ve vztahu velmi dů-
ležité a nerovnováha ve vztahu dříve nebo 
později skončí ochladnutí m nebo jeho kon-
cem. Čím více si uvědomuji, že když dávám, 
obdarovávám i sám sebe. 

Daroval si nějaký netradiční dárek? 

Vždy se snažím darovat takový dárek, aby 
se obdarovanému líbil, aby to bylo něco za-
jímavého, zvláštního a netradičního.  Tátovi 
jsem dal k 80ti nám let ultralightem. To mi 
přijde jako poměrně netradiční dárek. Ma-
minka sice moc ráda nebyla, ale táta se už 
moc těší. 

V dnešní době chtějí lidé dělat práci, která 
má smysl. Myslíš si o sobě, že máš tako-
vou práci?

Celý život jsem dělal věci, o kterých jsem 
byl přesvědčen, že mají smysl. Začínal jsem 
jako elektromechanik. Moc mě to bavilo, 
ale měl jsem to štěstí , že jsem dostal i šanci 
úplně v jiných oborech, což znamenalo učit 
se něco nového. To byla pro mě vždycky 
velká výzva. Například po úrazu jsem dostal 

... nerovnováha 
ve vztahu dříve 
nebo později 
skončí ochladnutí m 
nebo jeho koncem.

Cesta za snem, z.s.
je dravá, akční a kreati vní skupina 
skvělých lidí. 

Jejich cílem je vytvářet projek-
ty, které spojují handicapované 
a zdravé. Vnímají integraci jinak, 
a proto se rozhodli rozvíjet myš-
lenku, organizovat projekty pro 
všechny bez rozdílu. Jak pro han-
dicapované, tak pro širokou veřej-
nost.  Na začátku toho všeho stál 
závazek, pomoci alespoň jednomu 
člověku změnit život k lepšímu 
a toto mnohonásobně překona-
li. Mezi jejich projekty patří Me-
trostav Handy Cyklo Maraton, 
ČEZ Handy Kvadriatlon, Subbterra 
Open Week end, 7 statečných, Pra-
ha letí  napříč handicapy, Pražské 
LÉTO s Českou pojišťovnou, Řídíme 
to všichni a OpenRace.

PROŽÍVÁM SVOU KAŽDODENNÍ CESTU ZA SNEM
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šanci ve firmě Aquatrade, kde jsem dostal 
místo designera a ve 3D programu navrho-
val koupelny a interiéry. Do té doby jsem 
na PC v podstatě nepracoval, a tak to byla 
opravdu velká výzva.

V současné době jsem předsedou organiza-
ce „Cesta za snem“, která si vzala za cíl uká-
zat život, ale hlavně lidi s handicapem jako 
platnou součást společnosti. Ukázat úskalí 
a pravou tvář života s handicapem. Cesta za 
snem je veliký dar. Dar, který se mi podařilo 
uchopit. Podařilo se mi nepromarnit šanci, 
kterou jsem dostal. A chci, abych si mohl 
jednou říct, nebyl jsem tady nadarmo. Po-
mohl jsem, aby byl svět lepší, aby byli lidé 
šťastnější a naše okolí usměvavější.

Znal jsi svět handicapovaných již před 
svým úrazem?

Do mého úrazu jsem se s handicapem 
neset kal. Tak se vlastně stalo, že první vo-
zíčkář, se kterým jsem se setkal, byl Héřa 
v zrcadle. Uvědomil jsem si, jak málo spolu 
lidé komunikují, a to nejen s handicapem. 
Jak vlastně zavíráme oči před pravou tváří 
života a věříme, že se nám v životě nic tako-
vého nemůže stát. 

Po úrazu jsem hodně přehodnotil své prio-
rity, kam chci v životě dojít a co je pro mě 
v životě opravdu důležité. Postupně jsem 
pochopil, že to, co mě baví, je pomáhání 
všem, kdo budou mít chuť se podívat na 

život jinýma očima, kteří budou chtít začít 
znovu, těm, kteří ztratili chuť nebo motivaci 
v životě, těm, kteří se ocitli na svých život-
ních křižovatkách, přešlapují a nevědí jak 
dál. Proto jsem si založil firmu a od té doby 
vymýšlím věci, které pobaví a pomohou. 

Pochopil jsem, že to je to, co chci dělat 
a možná i proč jsem se musel zastavit, 
abych pochopil podstatu života. Někomu 

v zastavení stačí popovídat si s přáteli, man-
želem, manželkou, jiní potřebují silnější im-
puls. V mém případě úraz. Tak to cítím já. 
Cítím, že jsem dostal od života druhou šanci 
a moc si toho vážím. 

Co byl první plán po úrazu? 

Prvním plánem po úrazu bylo hlavně co 
nejrychleji se vrátit do „normálního“ života 
a nebýt na obtíž své rodině. Nechtěl jsem, 
aby mým úrazem trpěly děti. Začínal jsem 
nový život a to doslova. Vůbec jsem netušil, 
co a jak bude dál, takže jsem opravdu začal 
plněním základních úkolů a pomalu se do-
stával k plnění i svých snů. Uvědomil jsem 

Uvědomil jsem si, 
že jestliže něco 
opravdu chci, 
není proč otálet 
nebo plnění snu 
odkládat.

PROŽÍVÁM SVOU KAŽDODENNÍ CESTU ZA SNEM
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si, že jestliže něco opravdu chci, není proč 
otálet nebo plnění snu odkládat. Vždyť to 
pověstné až jednou… Až dokončím projekt 
v práci, až dostavím dům, až děti  vyrostou. 
Uvědomil jsem si, že až někdy, je nikdy. 

Proto jsem si řekl, že do roka a do dne sjedu 
kopec, na kterém se mi stal úraz, na mono-
ski, na lyži pro vozíčkáře. Podařilo se a já si 
uvědomil, že mohu dokázat opravdu téměř 
vše. Přišel nápad dojet na handbiku z Pra-
hy do Paříže pod Vítězný oblouk. Tato cesta 
byla opravdu vítězstvím nad nepřízní osu-
du. Následovaly další. Do Banské Bystrice, 
Říma, Oslo… 

V jakých fázích projektů jsi nejvíce vyčer-
paný?

Je krásné a skvělé, že si projekty děláme 
od začátku až do konce úplně sami. Jiný-

mi slovy, projekt vymyslíme, připravíme 
základní obrysy a prezentaci, nabídneme 
partnerům, připravíme mediální kampaň, 
PR a akci zorganizujeme.

Každá fáze má své části , které vyčerpají 
a jiné naopak pomohou. Je to individuální. 
Každý se cítí  v nějaké fázi lépe a někdo zase 
v jiné. Mám velké štěstí  na skvělý tým, který 
se doplňuje a každý má na starosti  právě to, 
co mu jde nejlépe a kde se cítí  nejlépe. Nej-
větší vyčerpání se většinou dostaví těsně 
před začátkem akce. Vše fi nišuje a tlak na 
celý tým je opravdu velký. 

Kdy ti  to nejvíce dává?

Naše akce jsou zaměřené na setkávání, po-
znávání, zážitky, a to nejen handicapova-
ných lidí. Naopak. Naším cílem je dělat akce 
pro všechny bez rozdílu. Vždyť s velkou nad-
sázkou říkám, každý je handicapovaný, ale 
někteří to zatí m úspěšně skrývají. Vždy, když 
akce končí a před podiem se sejdou všichni 
účastníci, je to krásný pocit. Vidět usměva-
vé a spokojené lidi, kteří se baví společně. 
Není důležité, jestli sedí na invalidním vo-
zíku, odezírají ze rtů, v pohybu jim pomáhá 
asistenční pes, anebo  žádný z těchto han-
dicapů nemají. Milé je, když přijdou a poda-
jí mi ruku na pozdrav. Je nádherné, když se 
mezi těmito lidmi prohánějí společně děti , 
které jedou na vozíku nebo skáčou o jedné 
noze s neposti ženými dětmi. V této chvíli 
z nás všech spadne i ta největší únava. 

Co ti  dal handicap ve tvém životě?

Je to zvláštní otázka. Zní opravdu zajímavě. 
Paradoxně mi handicap dal opravdu hodně. 
Přinuti l mě zastavit se v překotném životě. 
Uvědomit si smysl života. Dal mi směr, kam 
v životě chci kráčet. Přinesl možnost, dělat 
to, co mě opravdu naplňuje. Ukázal mi jiný 
pohled na problémy, a jejich možné řešení.  
Přivedl mi do života spoustu nových přátel…

Je lepší dát peníze nebo svůj volný čas?

Na toto je asi těžké opovědět. Každý člověk 
je jiný, každá fi rma je jiná. Vážíme si všeho, 
co fi rmy dělají nad rámec svých povinnos-
tí . Žijeme v materiální době a peníze jsou 
potřeba. Uvědomme si, že život s handi-
capem není jen o fyzické náročnosti , ale 
i o materiálním vybavení. A vybavení pro 
život s handicapem je opravdu nákladné. 
Například akti vní invalidní vozík stojí okolo 
100 000,- Kč, handbike 100 000,- Kč,  mon-
ski 70 000,- Kč a takto bychom mohli po-
kračovat. 

Velice si vážíme těch, kteří věnují svůj čas 
a energii. Jsme moc rádi, že i těchto lidí je 
stále více a více. Vždyť bez nich by se han-
dicapovaní nikam nedostali, neměli by mož-
nost zažit to, co by jim jinak bylo odepřeno, 

věnují jim porozumění, svoji přízeň a lásku. 
Velký dík všem. 

Pořádáš různé přednášky a besedy, jaké je 
jejich poselství?

Záleží na tom, pro koho je beseda připra-
vena. Například pro fi rmy má zaznít, jak se 
vyrovnat s nepředvídatelnými událostmi, 
pro školy dávejte na sebe pozor, nebojte 
se handicapu a pro posti žené život s han-
dicapem nekončí. Toto jsou ale jen střípky 
z toho, co chci posluchačům na svých be-
sedách a přednáškách předat. Každé obe-
censtvo je jiné, každý člověk je jiný, a tak se 
snažím na přednáškách reagovat na danou 
situaci a posluchače. 

Máš ještě nějaký sen, který sis nesplnil?

Snů mám opravdu hodně. Je jich spousta. 
Jachta přes oceán… Jeden je ale opravdu 
velký a, upřímně, pomalu nabývá reálných 
obrysů. Mým velkým snem je založit diva-
delní soubor a hrát divadlo. Činohru, muzi-
kál… Vlastní tvorbu, klasiku… Tím spojovat 
lidi a dávat naději a inspiraci pro život dal-
ším. 

Děkuji za otevřený a inspirati vní rozhovor. 

Heřman Volf
předseda/CEO  Cesta za snem, z.s. 
 
Heřman od mala žije sportem, ro-
dinou, prací a kamarády. Je mu 53 
let.

V roce 2006 měl úraz na lyžích a od 
té doby dělá všechny akti vity na 
invalidním vozíku. Od roku 2009 
společně založili s kamarády spolek 
„Cesta za snem“. Dnes je ředitelem 
několika úspěšných unikátních pro-
jektů a žije plnohodnotný život.

Michaela Sůvová
Key Account Manager, Aperta, s.r.o.

Již 6 rokem jezdím v roli kapitánky týmu Osmi-
krásek unikátní závod Metrostav Handy Cyklo 
Maraton napříč republikou, který je součástí  
projektů „Cesty za snem“. Účastním se akti vně 
také dalších projektů, jako je Subbterra Open 
Weekend, 7 statečných a ČEZ Handy Kvadriatlon. 
Díky těmto projektům jsem získala zkušenosti  
v organizaci týmu, nová přátelství a společné zá-
žitky s handicapovanými. Každý nový projekt je 
pro mě velká výzva. 

Žijeme v materiální 
době a peníze jsou 
potřeba.

PROŽÍVÁM SVOU KAŽDODENNÍ CESTU ZA SNEM
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Druhý vatikánský koncil svolal papež Jan 
XXIII. v letech 1962 – 1965. On sám 
ho nepřežil, ale tímto činem navždy 

vstoupil do historie. Koncil zcela zásadním 
způsobem ovlivnil celý církevní zbytek 20. 
století a ovlivňuje i století 21. A nejen u kato-
líků.  Myšlenky a výzvy, které na koncilu byly 
formulovány, zasahují významně i obec „ne-
věřící“.  Čím byl tak důležitý? Otevřel církev 
současnosti a potřebám světa kolem. 

A začaly se dít věci. Slovo aggiornamento 
(zesoučasnění, aktualizace), poprvé vy-
slovené právě Janem XXIII., se začalo poté 
mohutným chorálem valit světem i díky 
velkému charismatu pozdějšího papeže 
Jana Pavla II. Stálo a stále stojí v pozadí 
mnoha změn, kterými současná  katolická 
církev prochází. Díky druhému vatikánské-
mu koncilu se církev v rámci obav o ztrátu 
moci začala „řízeně“ o moc dělit. Vpustila 
na své území laiky. „Řízeně“ píši záměrně 
do  uvozovek, protože řízení je vykonává-
no více kontrolou (a to vlastně velmi opa-
trnou), než nařizováním nového chování.  
Mezi církevní dogmatiky a strážce teologic-
kých dogmat vtrhlo tisíce a tisíce mladých 
lidí, které více méně nezajímaly otázky „Co 

je víra“ či „Tajemství Nejsvětější Trojice“. 
Mnohem více je pro ně život v pravdě se 
sebou samými, žitá láska a ekologie, sta-
rost o chudé. Duchovní řády jsou dnes zase 
zajímavější - mnohem více ty, co mají ve 
svém poslání sloužit než bádat. A zásadní 
roli všeho toho pohybu sehrávají nová tzv. 
společenství a hnutí.  Mezi nimi dominuje 
letniční hnutí nebo hnutí Focolare se svými 
kulty Ducha svatého či mariánským kultem.

Podobným procesem dnes, o nějakých 30 
let později, prochází většina humanitních 
věd a nauk.  Jen je to mnohem rychlejší, 
živelnější a nebezpečnější díky internetu, 
byznysu a absenci pevné jednotné nauky.  
Psychologii a jí podobným hrozí, že poctivá 
věda (trpělivost výzkumu, dril teorie a ře-
meslo dlouhého učení se - třeba psycho-
terapie) nahradí kopírování několika stále 
se opakujících dat z Googlu, přitažlivost 
zážitku a byznys rychlokvaškových soft kur-
zů koučinku.  Vědce a profesionály v obo-
ru dělalo vždy to, že měli  dlouhou historii 
získávání vědomostí, zaškolování od zkuše-
nějších, příslušeli k nějaké škole či cechu, 
patřili k akademii, vědeckému ústavu, ne-
mocnici. To vše mimo jiné sloužilo i k tomu, 

aby byly korigovány jejich vlastní chyby, 
nutné omyly na cestě za poznáním. Zkrátka 
a dobře zajišťuje to i jistou dávku bezpečí 
pro ty, na něž pak dopadají výsledky z čin-
nosti profesionála. 

Jenže psychologie a její praktikum - psycho-
terapie - se dnes dostaly do stavu ozvěno-
vých komnat, v nichž se hrstky věrných udr-
žují v přesvědčení, jak mají pravdu. A nad 
těmi druhými ohrnují nos. Akademická 
psychologie - ta učená na našich univer-
zitách - se podobá spíše výuce dějin růz-
ných psychologických teorií, k psychologii 
osobnosti dnes mnohem více než samotná 

PSYCHOLOGIE ROZERVANÁ 
NA KUSY

... je to mnohem 
rychlejší, živelnější 
a nebezpečnější...
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psychologie řekne behaviorální ekonomie, 
antropologie, filosofie, biologie, neurologie 
a kvantová fyzika. 

A tradiční psychoterapeutické školy? Přes-
to, že dávno všechny studie stále dokola 
opakují, že úspěch psychoterapie není v je-
jích teoretických východiscích (stejně vět-
šinou poměrně sporných) a tudíž, že není 
jedna úspěšnější než druhá, dokáží se za-
stánci té či oné školy mezi sebou přít a do-
cela dobře nesnášet. Frekventanti výcviků 
jsou různými pochybnými pravidly poutáni 
k jedné škole, a když začnete jinak myslet, 
hrozí vám, že budete označen za heretika 
a vyloučen z členství. Navíc postup takovým 
výcvikem se podobá průchodu pekingským 
Zakázaným městem. Než se dostanete k vy-
touženému cíli, procházíte dalšími a dalšími 
zatěžkávacími zkouškami v podobě stále se 
zvyšujících nutných hodin teorie, skupinové 
terapie, supervize, individuální terapie a já 
nevím čeho všeho ještě. A to všechno sto-
jí pěkný balík peněz, samozřejmě. Zatímco 
před x lety vám k certifikaci stačilo 30 hodin 
výcviku, dnes jsou to stovky. A nikdo není 
schopen věrohodně obhájit (na základě 
dat, studií, čísel), proč je nutný takový ná-
růst. A to nemluvím o tom, že velmi často, 
ti, kteří vás certifikují, žádnou certifikací 
neprošli - jsou to totiž otcové a matky za-
kladatelé, které jaksi kdysi neměl, kdo cer-
tifikovat.   
 
Není se proto, co divit, že do tohoto trochu 
pavučinami zarostlého světa dnes vtrh-
li laici, kteří si na TO VŠECHNO přišli sami 
a svědci vlastních zkušeností. Ve virtuálním, 
ale i reálném prostoru se to začalo hemžit 
různými duchovními vůdci, jejichž často jen 
jediným oprávněním pro hlásání své pravdy 
je jejich osobní zážitek, dobrý pocit, cesta 
do Peru nebo Indie, „vlastnění“ dítěte čili 
stav rodičovství, v lepším případě studium 
soukromé školy psychologie nebo návště-
vy různých dvoudenních kurzů pořádaných 
jinými nadšenci, kteří procitli jen o několik 
let dřív.  I oni začínají mít své kulty podobně 
jako nová katolická hnutí, svoje vůdce a mu-
drce, nové pravdy, o něž se opírají. Nejsou 
to pravdy tzv. vědecké a objektivní. Jsou 
osobní, svědčené vlastní zkušeností.  

Z psychologie, vzdělání, výchovy a zdraví se 
stal na všech frontách neskutečný byznys. 
Slovo neskutečný píši záměrně. Je to čas-
to obchod s neskutečnem. Víra a nadšení 
uzdravuje ve velkém. A nevadí, že k tomu 

chybí data, srovnávací studie, validní vzorky 
apod.  K tomu, abyste se stali odborníkem, 
jsou dnes dvě cesty. Buď se vydáte na stras-
tiplnou, nekonečně dlouhou a často poni-
žující cestu získávání certifikace nebo titulu, 
anebo se prostě za odborníka marketingově 
zdatně prohlásíte. Legální oprávnění stvrze-
né institucí v tomto oboru nikdo nevyžadu-
je, pokud se jedná o běžné služby většinové 

veřejnosti.   Malá, ale vše říkající odbočka: 
Navštivte jakoukoliv právnickou kancelář 
a první, co vám padne do oka, je zlatě za-
rámovaný obrovský diplom univerzity, na 
které právník absolvoval. Jděte k psychote-
rapeutovi nebo koučovi, na stěnách budou 
fota sluníčkové přírody, v knihovně knihy, 
na skříni bubínek a na poličce šamanská 
maska. Jistě se najdou výjimky - je to přeci 
jen metafora. 

Do románu Nesmrtelnost, který Milan Kun-
dera dopsal v roce 1989!!!, vložil autor esej 
s názvem Duchaplný spojenec svých hrob-
níků. Je v ní na několika stránkách literárně 

popsáno to, o čem dnes píši jako střet a boj 
starého s novým.

Možná ale nakonec o boj jít nemusí. Ka-
tolická církev poměrně úspěšně integruje 
některá laická hnutí, dává jim slušně velký 
prostor, využívá tak přitažlivosti svědectví 
a zážitku pro další účely.  Stejně tak některé 
vysoké školy (spíše zahraniční) se začínají 
otevírat pro různé semináře a přednášky 
neakademikům. A akademikové přicházejí 
na to, že teorii je třeba přednášet srozumi-
telně, příkladně (s mnoha příklady z praxe), 
záživně. Některé terapie se zkracují a ně-
které psychoterapeutické školy umožňují 
větší volnost. A naopak mnozí laici se za-
čínají dovzdělávat ve „vědě“, hledají ucele-
nost a teoretickou ukotvenost.  

Jak půjde vývoj dál, si asi nikdo netroufne 
předpovědět. Pestrost a vzájemné oboha-
cování je krásná idea. Dovolím si však vyjád-
řit něco obav, aby to nakonec nebyla ma-
zanice. Snad je tedy cesta v pevném (nikoli 
toporném) rozkročení se na svém políčku 
spojeném s pokorným (nikoli společensky 
korektním) výhledem k sousedům.

Oldřich Kvasnička
lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Baví mě vymýšlet a s účastníky realizovat zážit-
kové kurzy soft dovedností, opřené o poctivá 
data a ověřené informace. 

... jediným 
oprávněním pro 
hlásání své pravdy 
je jejich osobní 
zážitek...

Je to často obchod 
s neskutečnem.

PSYCHOLOGIE ROZERVANÁ NA KUSY
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DARDA DAR DÁ

Mezitím jeho „soupeřka“ odchází do vedlejší 
místnosti k dalšímu, jemu ještě neznámému 
úkolu. Získává několik stránek podkladů, čí-
selných tabulek, textů a především grafů. 
Jejím úkolem je zodpovědět předem dané 
otázky, které se k nim vztahují. Dáma v kos-
týmku mírně odměřeným tónem, popisně 
a zároveň velmi přesně, komentuje grafy. 
Když přijde na řadu onen ještě oči si mnoucí 
manažer, pokouší se o neutralitu výrazu ve 
stále unavenějším obličeji. Nadechne se, vy-
dechne, pak zase nadechne a rozjíždí to. Pre-
zentuje přesvědčivě. Je ovšem evidentní, že 
některá čísla evidentně plete - kdyby neměl 

na nose brýle, skoro by se dalo tipovat, že 
si je zapomněl. Každou chvíli si nějakou cifru 
„upraví“. K tomu však precizně vystihuje křiv-
ku grafu, bravurně analyzuje vývoj situace 
a uvádí fenomenální prognózu včetně vize, 
jaká strategie by byla vhodná pro následující 
období. Tato otázka ani v zadání přímo vyř-
čená nebyla. Po prezentaci, kterou započal 
poněkud odevzdaně, opět vydechne a už 
o něco lehčeji odchází vychutnat přestávku, 
kterou předtím kvůli dlouhému vyplňování 
nestihl. 

Šlo o Assessment Centrum (pozn. autora: 
AC = mimo jiné jeden z produktů v nabídce 
Aperty; je specifickým náročným výběrovým 
řízením, ve kterém nezřídka dochází k zátě-
žovým situacím, a které napomáhá úspěšně 
obsadit obvykle důležité pozice). Jeho úče-
lem bylo mezi šesti uchazeči vybrat dva, kte-
ří postoupí do finálního kola utkání o velmi 
významný manažerský post jedné z čelních 
finančních institucí.  

Program probíhal paralelně v několika míst-
nostech. Během přestávky jsme se s tímto 
kandidátem potkali u kávovaru a zahájili 
drobný small-talk (neboli zdvořilostní kon-
verzaci, jejíž význam nebývá radno podce-
ňovat). Během ní jsme prohodili pár vět na 

Přichází muž ve vyšším středním věku. 
Čiší z něho charizma. Několik hlubších 
vrásek v jeho oválném obličeji naznaču-

je, že se umí mračit i smát. Hned při prvním 
zadaném úkolu si svou prezentací neochvěj-
ně získává sympatie šestičlenné poroty po-
zorovatelů. Nastupuje druhý úkol. Letitou 
praxí protřelý manažer stále exceluje a pře-
kvapuje hodnotitele i protikandidáty inova-
tivními myšlenkami. Následuje třetí úkol, kla-
sika. Vyplnění dotazníku. Čítá něco přes 100 
otázek. Téměř každý uchazeč o zaměstnání 
si již něčím takovým prošel. A zkušený mana-
žer - nejspíš hned několikrát. Tento, jak jsme 
se později dozvěděli, nebyl výjimkou. Tužka 
svištěla po papíře, občasné protření očí, po-
hled z okna. Další kandidáti jsou zhruba v po-
lovině, on u otázky 30. V předchozích úkolech 
se nezdálo, že by trpěl nerozhodností, i když 
věci promýšlí nejspíš o něco složitěji a do vět-
ších detailů než ostatní. Že by nedokázal od-
povídat na otázky občas více mířené na tělo, 
anebo snad přiznat sám sobě či hodnotitelům 
jaký je? To přesvědčivě vyloučila už první ak-
tivita. Ostatní se blíží ke konci dotazníku, on 
se lopotí kdesi za polovinou. Čelo lehce opo-
cené, obě ruce v napětí zapojené do vyplňo-
vání dotazníku  - jedna svírá tužku, ukazováček 
druhé popojíždí po řádcích - a k tomu výraz 
prozrazující únavu. Píše dál. 

... všude možně 
kolem jsou dospělí 
lidé, kteří mají 
určité trable...

DARDA DAR DÁ
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její potvrzení. Každopádně nejde o snížení 
intelektu, jak se někdo může mylně domní-
vat. Diagnostiku provádějí odborná centra 
(i dospělým). Obvykle bývá dyslexie vrozená 
a v rodině se často dá pozorovat zvýšený vý-
skyt. Tento poměrně nově známý fenomén 
byl poprvé popsán v Anglii v roce 1896, a jak 
popisuje Matějček (2005), na našem území 
je první případ popsán a diagnostikován jako 
dyslexie v roce 1952. Díky tomu se Česká re-
publika stala rázem špičkou v daném odvět-
ví, neboť dle Matějčkových pamětí, v té době 
se dyslexií zabývala jen hrstka pracovišť. 

I přesto se však často setkávám s tím, že lidé 
nemají nejmenší tušení, co to dyslexie je 
a kde se projevuje. O něco méně často, ov-
šem ne výjimečně, se také setkávám s tím, že 
se lidé už samotnému slovu dyslexie podiv-
ně vysmívají. U některých dětí jsem dokon-
ce slyšela, že označení „dyslektik“ používají 
jako nadávku. Asi není potřeba lidi škatulko-
vat a nálepkovat. Jen zmiňuji, že dyslexie má 
mnoho podob a jde spíš o určitou charakte-
ristiku, a kdo je jí nadán, obvykle i nejlépe ví, 
jak s ní co možná nejlépe naložit. 

Málokdo tuší, že dyslexie je v podstatě zá-
roveň darem. I jeho projevy se u každého 
liší - proč je dobré mít v týmu dyslektika? 
Disponuje obrovskou schopností logického 
a analytického myšlení (údajně to využívá 
i britská tajná služba), obvykle dokáže přichá-
zet s kreativním řešením, mnoho dyslektiků 
má umělecké sklony. Někdo má extrémní cit 
pro spravedlnost a někdo je velmi vytrvalý 
a nevzdává se, vycvičený z toho, jak se musel 
naučit překonávat školní překážky a hledat 
alternativní způsoby řešení situací. Výhodou 
také bývá orientace v dynamickém prostře-
dí. Další vynikají v prostorové představivosti 
a velmi často se uvádí, že dyslektický mozek 
se vyznačuje propojeným uvažováním. Proto 
jsou jeho nositelé schopni velmi dobře po-
hlížet na věci z více úhlů či pracovat mezio-

borově. Někdy vidí souvislosti tam, kde se to 
ostatním ještě nedaří. 

Ať už víte, co dyslexie je, nebo ne, kloním se 
k názoru Krejčové (2018), že odborné vyme-
zení pojmu je sice pro teorii důležité, nicmé-
ně mnohem podstatnější je, jak odborníci 
dokáží s dyslektickou osobou adekvátně 
pracovat, aby jí dokázali pomoci, podpořili 
ji i její okolí v pochopení projevů specifické 
poruchy a hledali cestu ke zmírnění těchto 
projevů. Není to ovšem apel jen na odbor-
níky. Pokud jste si mysleli, že se vás dyslexie 
netýká, vezmeme-li v potaz, že v populaci se 
vyskytuje přibližně 5 % dyslektiků, u kterých 
lze dyslexii diagnostikovat téměř s jistotou 
a cca 10 % osob, které stojí na pomezí dys-
lexie a tzv. podprůměrné čtenářské úrovně 
(Zelinková, 2012) je pravděpodobné, že ve 
vašem okolí někdo, kdo bude potřebovat 
vaši podporu v tomto ohledu, bude. A je jed-
no, jestli je to váš podřízený, šéf nebo kolega. 

A jak že to dopadlo s popsaným pánem? 
Tuším, že tehdy postoupil. Že byl tzv. „dys“ 
mu ve výběrovém řízení nijak nepomohlo. 
Ale ani neublížilo. Byl takový, jaký byl, podle 
všeho skutečně vynikající leader, vyrovnaný, 
otevřený, vědomý si svých rezerv i silných 
stránek.

___________________________________

Použitá literatura: 
Matějček, Z. (2005). Výbor z díla. Praha: Karolinum.
Krejčová, L., Bodnárová, Z., Šemberová, K., & Balharová, 
K. (2018). Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie (2., aktualizované vydání). Brno: Edika.
Zelinková, O. (2012). Dyslexie v předškolním věku? (Vyd. 
2). Praha: Portál.

Protože není pravda, že dyslektici nečtou, nechodí do 
knihovny atp., žádejte u svého knihkupce:
Davis, R. D., & Braun, E. M. (1997). The gift of dyslexia: 
why some of the smartest people can‘t read and how they 
can learn. New York: Berkley Publishing Group.

téma občerstvení, hlídání času, rezistence 
vůči stresu, a když jsem se ho ptala, jestli je 
hodně unavený, jestli je průběh pro něj za-
tím náročný, prohlásil pokojně: „Myslíte kvů-
li tomu dotazníku? Ani ne, já jsem zvyklý. Čtu 
pomalu celej život. Už jsem se s tím smířil. 
Jsem dyslektik. Obě moje děti jsou. Ve škole 
si s tím pěkně užili.“ Dál jsme téma prohlubo-
vali, nechala jsem si popsat různé mikropří-
běhy a docela pochopila, že dyslexie, o které 
jsem poprvé (a do té doby naposledy) slyšela 
díky spolužákovi na střední, když končil s dik-
tátem o větu dřív, se ze života nevypařuje 
složením maturity. Že ve firmách a na úřa-
dech a v autobusech a všude možně kolem 
jsou dospělí lidé, kteří mají určité trable, kte-
ré se týkají čtení. 

Dyslexie je řazena mezi tzv. specifické po-
ruchy učení. Někomu se pletou písmenka, 
někomu pravá a levá strana při odbočová-
ní, někdo čte pomaleji, někdo potřebuje na 
čtení klid, někdo má zhoršenou krátkodobou 
mechanickou paměť, někdo si těžko udržuje 

pořádek ve věcech, někomu činí potíže cizí 
jazyky, někomu se hůře píše, někdo chodí 
pozdě…  Projevy dyslexie jsou u různých lidí 
různé a jeden znak rozhodně neznamená 

Alena Čechová
koučka, konzultantka a lektorka společnosti 
Aperta, s.r.o.

Zastávám názor, že každá darda dar dá. Ve své 
praxi se snažím o podporu osobnostního růstu 
a spokojenosti, realizuji Development centra 
a Assessment centra i další psychodiagnos-
tické metody. V posledních letech se ve vol-
ném čase věnuji vnímání dyslexie u dospělých 
a dos pívajících. 

Máte dotaz, komentář či inspiraci? 
Nestyďte se napsat na aperta@aperta.cz  

Málokdo tuší, 
že dyslexie 
je v podstatě 
zároveň darem.

DARDA DAR DÁ
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Příběh  vzniku tohoto rozhovoru je aty-
pický. Je tvořen záznamy z diskusí mezi 
Oldřichem Kvasničkou a Michalem Kně-

zů Mrvkou, jež probíhaly v různých časech 
a místech. 

Olda: Dnes vzniká tolik různých nových pro-
fesí a někdy bývá složité vůbec popsat, co 
znamenají. Ta naše je také relativně nová 
a občas mám problém srozumitelně říct, 
co dělám, když se mě na to někdo ptá. Jak 
odpovídáš ty?

Michal: Mám-li být stručný, tak říkám, že 
v Apertě jsem v trojroli - jednatele, lektora 
a konzultanta.

Olda: To je, co děláš, ale kdybych se tě ze-
ptal jinak, čím se živíš? 

Michal: Tím, že pomáhám lidem si „něco“ 
ujasnit, „něco“ vědět a „něco“ umět. Nej-
častěji v oblastech, které se někdy označují 
slovem, které mně se osobně moc nelíbí, 
ale budiž - měkké.  Ještě častější pojmeno-
vání je soft(y). Pod ně patří například osob-
ní, vztahová, pracovní témata.

Jak naše současnost nabízí obrovské příle-
žitosti, je čím dál tím těžší se zorientovat, 
čemu se věnovat. Svoji práci tak vidím jako 
užitečnou. To je pro mne důležité. Nemohl 
bych dělat „jen“ něco, co mne baví nebo 
živí.

Olda: Odpovědět jednoduše je opravdu 
těžké. Já často ve zkratce říkám, že prodá-

vám know how, jak udělat změnu na všech 
možných úrovních  -   osobních, skupino-
vých, firemních. A i to, že si se mnou lidi 
potvrdí, že spoustu věcí dělají dobře, i to je 
zase o kousek změní. Protože nevědomě na 
TO přitlačí a dělají TO dobře, více, častěji, 
do větší hloubky…

Michal: U tebe, jak tě znám ze školení, asi 
trefná metafora, dostal jsi k ní do vínku ně-
jaké dary? Záměrně neříkám dovednosti, 
a ty asi víš, co tím myslím?

Olda: Asi ano, dar je tady něco nezaslouže-
ného, možná talent, ale s tím bych zacházel 
opatrně. Ty to můžeš rozvíjet, nechat spát, 
nebo třeba i utlumovat. Ne vždy je totiž 
zrovna k potřebě. Takový já mám a musím 
ho kultivovat, protože může být až nebez-
pečný, nebo přinejmenším protivný pro 
druhé. Já mám prostě vhled. Rychle vidím 

uzel, problém, chybu, rozpor v jednání, 
myšlení, slovech, které povedou k průšvi-
hu, nebo nutí v průšvihu setrvávat. Někteří 
o mně říkají, že mám dar intuice. Ale tak to 
není, já prostě všechny drobnosti, náznaky, 
souvislosti rychle zkombinuji a vymyslím. 
Nevím, jak to dělám, není to nějaká me-
toda nebo postup. V hlavě mi to zašrotuje 
a vypadne něco, co je obvykle velmi trefné 
a přesné. Asi je to založeno na tom, že jsem 
všímavý a docela zvídavý. Taky umím lidi vy-
provokovat, vyburcovat a i nadchnout. Ale 
je tady ještě jedna věc, kterou myslím, že 
máš i ty. Oba máme rádi lidi. Záleží nám na 
nich, nejsou prostředkem k našemu exhibi-
cionismu. A to je, myslím v naší práci, nej-
důležitější. Jak je to u tebe?

Michal: Umím srozumitelně vysvětlit i složi-
tá témata. Vidět, co by lidem, organizacím 
pomohlo, a také k tomu vymyslet a realizo-
vat cestu. Asi vysílám něco, že mi lidé věří 
a že se mi svěří.

Olda: Pamatuješ, jak jsme před lety řešili 
otázku, kde má metaforicky stát lektor, když 
pracuje se skupinou? A jak teď podle toho 
učíme naše lektory, jak mají vnímat svoji 
roli? 

Michal: Ano, stále si hájím představu, že 
pominu-li dynamiku této role, měl by být 
uprostřed kruhu. Je to podobné jako s ka-
menem hozeným do vody. Lektor by měl 
přinášet něco, co naruší stojaté vody a vy-
volá kruhy energie a změny. Symbolika kru-
hu je v souvislostech i stylu, jak to lektor 
dělá. Dobrý lektor by měl umět rozpohybo-
vat a dělat to s citem. 

Olda: Já to u sebe vidím víc dynamicky. 
Pohybuju se na všech možných úrovních. 
Rád odstoupím a jsem úplně vzadu za po-
myslným účastnickým kruhem. Rád si ale 
k účastníkům i sedám jako partner. Ovšem 
z povahy sobě vlastní vím, že jsem asi nejvíc 
v čele. V tomto smyslu mě nedávno napad-
lo, že Aperta ale vznikala i jako produkt své 
doby. Byla to doba zakládání firem, ve filmu 
vrcholilo období týmových filmů a seriálů 
o partách (např. seriál Přátelé, různé filmy 
typu Argameddon…). Ale dnes je to jinak. 
Dnes jsme o sedmnáct let jinde. Ve světě až 
přebujelého individualismu. Znamená tohle 
něco pro tvou práci, postoje?

Lektor by měl 
přinášet něco, co 
naruší stojaté vody.

ÚTRŽKY Z ROZHOVORU, KTERÝ 
NIKDY NEBYL, ALE MOHL SE 
KDYKOLI ODEHRÁT  

ROZHOVOR

ÚTRŽKY Z ROZHOVORU, KTERÝ NIKDY NEBYL, ALE MOHL SE KDYKOLI ODEHRÁT
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Michal: Z pohledu společníka fi rmy je to 
docela deziluze. Vlastně jsme narazili. 
Vždycky jsme chtěli budovat Apertu, kde 
společně vymýšlíme, sdílíme, tvoříme. Indi-
vidualisti cká realita mi ukazuje, že je to stá-
le těžší a těžší. Neříkám, že je to nemožné, 
podařilo se nám nalézt lidi, kteří s námi tuto 
ideu sdílí. Energie na jejich nalezení, kterou 
jsme vydali, ale byla enormní. Obliba fi lo-
zofi e home offi  ce, individuální pracovní 
doby, individualizace požadavků a přístupů, 
zkrácených úvazků v tomto nepřeje. Někdy 
mám dojem, že všichni v celém západním 
světě, testujeme naši podstatu člověka jako 
tvora společenského.

A na školeních? Více než v minulosti  přichá-
zejí lidé na školení ve své bublině. S tí m, že 
si chtějí něco odnést, ale nesmí se od nich 
moc chtí t a běda lektorovi, jak je dostane 
do nekomfortu. Proto mluvím na školeních 
hodně o „my“, o potřebě sdílení i nového 
zkoušení. 

Olda: Já to cítí m hodně podobně. Moje 
práce je založena na trénování a předávání 
dovedností  skrze vztahy, které na školeních 
vytvořím. Já s oblibou říkám, že školenou 
skupinu včetně lektora je třeba zasíťovat, 
a když se to podaří, školení jede jako po 
másle. Nedovedu si představit, že bych ně-
koho trénoval v moti vačních rozhovorech, 
ale přitom je nedělal se svými podřízenými. 
Nebo v leadershipu a týmové práci a při 
tom byl individuální lektor, který nikdy žád-
ný tým neprovázel třeba krizí. Přes internet 
učit empati i a úspěšnost ve vztazích, už mi 
přijde úplně přitažené za vlasy. Možná to 
ale někdo umí. Otevřeně říkám, že já ne. 
A ani by mě to nenaplňovalo. Potřebuju 
mnohacestnou komunikaci a odezvu. 

Michal: Nabízí se tedy otázka, co si od 
účastníků bereš? 

Olda: Se smíchem, ale vážně říkám, že 
sati sfakci - úspěch - hladí mě, když jsou 
účastníci školením nadšeni. Ale čerpám od 
nich i nápady a inspirace. Jak jsem říkal ně-
kde jinde, je to vzájemné a mnohacestné. 
A když se nám společně daří, dostaví se vel-
ký zážitek smysluplnosti  mé práce.  A co ty?

Michal: Pro mne je jeden z velkých darů 
lektorské práce setkání s inspirati vními lid-
mi. Myslím, že málokterá práce to nabízí 
v takové intenzitě. Každý týden se setkám 
s několika desítkami lidí v atmosféře obje-
vování. Když se dozvídám životní zkušenosti  
lidí, jejich ti py na knihy, fi lmy, internetové 
odkazy, říkají mi své nápady…, mám i potře-
bu si to zapisovat. Vlastním už několik po-
psaných bloků a těším se na další. 

Olda: Mluvíme o tom, co si „bereme“ od 
účastníků. A co tobě ta práce sebrala, nebo 
vlastně i dala?

Michal: Poradenská práce je časově a ener-
geti cky velmi náročná. V mnohém je to po-
dobné divadelnímu herectví. Školení jsou 
naplánována a obtí žně se termíny mění. Po-
kud se sjíždí na akci lidé z celé republiky, ne-
jde jen tak si něco přeložit na jindy. Je obtí ž-
né být časově fl exibilní. Cestování, příprava 
na školení, neustálé vzdělávání se, samot-

ná školení, koučinky, workshopy vyžadují 
značné nasazení. Bez podpory blízkých se 
tato práce nedá dělat. Zkrátka u některých 
situací jsem nemohl z pracovních důvodů 
být a rád bych byl. Vzala mi představu, že 
mediálně známé organizace jsou dokonalé. 
Spíše bych řekl, že některá témata jsou uni-
verzální, byť mají rozdílné kontexty. 

Olda: Čím, kdo zachází, tí m také schází. 
Vím, že všude vidím prostor ke zlepšení. To 
může být otravné (určitě moje děti  i man-
želka by vyprávěli), i mě samotného to ob-
těžuje. Řekl bych o sobě, že nechci mít svět 
dokonalý, ale správný. Jasně, že to úplně ne-
jde. Je potřeba, abych se také pokorně klo-
nil před realitou druhého. Jeho situací, jeho 
časem, jeho možnostmi. Krásně se tom píše 
či o tom hovoří, ale v praxi se to musím po-
řád učit. Moje práce, tak jak ji dělám, mi 
vlastně bere komfort jistoty. Pořád mě nutí  
pochybovat a hledat, měnit názory i posto-
je. Jenže to je vlastně podstata učení se. 
A tak je těžké mluvit o sebrání, je to zároveň 

dávání. Určitě díky téhle práci mohu také 
říct, že jsem bohatý člověk. A to ve všech 
ohledech. Jak v tom fi nančním, tak bohatý 
zážitky, setkání s lidmi, které bych nikdy ne-
potkal a od kterých jsem se i já mohl učit. 
Oba jsme potkali ti síce lidí, stovky organiza-
cí, s Apertou spojili na nějakou část života 
desítky lidí svůj osud. A to všichni na hod-
ně blízko. S těmi lidmi jsme mluvili, sdíleli 
prostor… To je pro mne úplně unikátní dar. 
Mám pestrý život, o kterém jsem ani nesnil. 

Michal: Vnímám to také tak. V naší práci se 
hodně rychle dostaneš k lidem na blízko. 
Není to tolik fyzické jako u lékařů, masérů, 
kadeřníků… Do oblasti  psychické důvěry, 
a to je hodně vzácný dar.  A čím dál víc si 
uvědomuju, že dvacet let této práce není 
jen počáteční dar, ale i zhodnocení. Mám 
díky tomu větší nadhled, mohu srovnávat, 
dávat příklady, je toho prostě více, o co se 
mohu dělit. 

Řekl bych o sobě, 
že nechci mít 
svět dokonalý, 
ale správný.

Oldřich Kvasnička 
a Michal Knězů Mrvka

• znají se 35 let, spolupracují 
21 let

• vzdělávací společnost Apertu 
založili v roce 2001

• v oboru vzdělávání dospělých 
a poradenství působí více než 
20 let

• každoročně každý z nich pro-
školí více než 100 dnů a po-
znají se s cca 1 000 lidí

• rádi spolu diskutují, k čemuž 
jim pomáhají rozdílné osob-
nosti  a stejné hodnoty

ÚTRŽKY Z ROZHOVORU, KTERÝ NIKDY NEBYL, ALE MOHL SE KDYKOLI ODEHRÁT
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Již od nepaměti si naši předci při růz-
ných příležitostech nosili vzájemně dár-
ky, které měly za cíl potěšit toho, komu 

byly předány. Jsem si jistá, že i dnes, pokud 
se účastníte nějaké oslavy, nebo jdete na 
návštěvu, přinesete oslavenci nebo hostite-
li alespoň drobnost. Lidé jsou zkrátka rádi 
obdarováváni. Většinou ani nezáleží na tom 
čím, potěší je zpravidla už jenom to gesto, 
že si na ně někdo vzpomněl, aniž by musel. 
Ve vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel by 
to, dle mého, mělo být úplně stejně. Za-
městnavatel by kromě standardní výplaty 
měl své blízké - zaměstnance, odměňovat 
různými výhodami a pozornostmi. Proč? 
Protože úspěšné firmy vždy staví na vztazích 
se zaměstnanci a tento vztah je nutné bu-
dovat. Vzbudit v zaměstnanci pocit výjimeč-
nosti a jedinečnosti, ocenit jeho práci i jiným 
způsobem, poděkovat mu za jeho aktivitu 
a loajalitu. Zaměstnanec se pak často své-

mu zaměstnavateli odměňuje kvalitní prací, 
loajalitou a v neposlední řadě i doporučením 
zaměstnavatele svým blízkým a kamarádům, 
kteří se pak také stávají našimi zaměstnanci. 
A v tu chvíli HR jásá.  

Klasické i méně tradiční

Protože společností, jako je Magna, je v re-
gionu celá řada, musíme v mnoha oblas-
tech sledovat naši konkurenci. Základem 
našeho úspěchu je ale nabídnout lidem to, 
co u jiných společností nenajdou. A to je 
i případ nabídky našich benefitů. Dovolím 
si rozdělit benefity pro naše zaměstnance 
do dvou kategorií. 

Klasické benefity

Tato kategorie obsahuje benefity, které 
jsou často využívané v mnoha společnos-

tech, ne-li ve všech. Zaměstnanci je mají 
rádi, ale často se stává, že jsou vůči nim už 
imunní a berou je spíš jako samozřejmost, 
než jako benefit. 

•  5. týden dovolené 
•  13. plat
•  Náborový příspěvek
•  Akce pro zaměstnance  

(vánoční večírky, mikulášská,…)
•  Multisport karta
•  Zvýhodněné volání pro  

zaměstnance i jeho rodinu
•  Odměny za pracovní a životní jubilea
•  Vzdělávací kurzy a školení

Méně tradiční benefity

Do této kategorie jsem zařadila Magna be-
nefity, které pravděpodobně nebudou to-
lik známé a využívané v ostatních společ-
nostech, přesto (anebo právě proto) jsou 
našimi zaměstnanci velmi oblíbené. 

•  14. plat - podíl na zisku společnosti,  
v posledních třech letech dosáhl  
do výše 100% platu

•  Projektové bonusy - pro zaměstnance, 
kteří jsou přímo zapojeni do přípravné 
fáze projektu

•  Odměna za doporučení zaměstnance  - 
dle typu pozice je odměna ve výši 
10 000 – 40 000 Kč

• Docházkový bonus - určený pro  
zaměstnance ve výrobě při splnění  
podmínky nulové absence během měsíce

•  Bonus za nekouření - určený pro  
všechny zaměstnance, kteří v pracovní 
době a v areálu společnosti nekouří

•  Příplatky za práci přesčas nad rámec 
zákonných příplatků

• Obědy přímo v místě pracoviště  
od 19 Kč, v případě chlazené stravy 12 Kč

• Odměna pro dárce krve a kostní dřeně
•  Firemní mateřská školka
•  Magna letní dětský tábor v našem 

areálu na Libverdě
•  Placené volno na 1. školní den pro 

rodiče prvňáčků
•  Placené volno při narození dítěte
•  Magna slevomat - slevy u našich  

partnerů
•  Lekce jógy v Magně
•  Talent program
•  Podpora formálního vzdělávání

OBDARUJME NAŠE BLÍZKÉ 
ANEB BENEFITY JAKO KLÍČOVÝ 
NÁSTROJ MOTIVACE  
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Obě tyto kategorie jsou našimi zaměstnan-
ci hojně využívané a v průzkumech spoko-
jenosti se na ně odkazují. Zároveň je to dle 
vyjádření našich zaměstnanců i jeden z dů-
vodů, proč z Magny neodcházet a nehle-
dat nové zaměstnání. A HR se opět raduje.  

Od Plasti matu k Magně

Zlomovým se pro Magnu stal rok 2016, kdy 
jsme slavili 70. narozeniny a chtěli jsme 

naše zaměstnance odměnit více než jin-
dy a zároveň sdělit veřejnosti, že historie 
Magny (dřívějšího Peguformu či Plastima-
tu) je opravdu dlouhá. Během těchto oslav 
jsme připravili mnoho akcí jak pro zaměst-
nance, tak pro veřejnost. Vzhledem k po-
zitivnímu ohlasu jsme se rozhodli s těmito 
aktivitami pokračovat i v letech dalších. 
Každý podzim si tedy spolu s PR týmem 
stanovujeme strategii na další období, 
vždy s ohledem na udržení stávajících za-
městnanců a nábor nových. Mezi nejpove-
denější akce pro zaměstnance i veřejnost 
bezesporu patřily:

•  Hvězdná Magna tančí - ples pro 
zaměstnance

•  Dětský den na Javorníku, 
Rodinný den v ZOO

•  Koncert MIG 21
• Den otevřených dveří
•  Guerilla marketi ngové akce s VIP 

osobnostmi (Richard Genzer, Michal 
Suchánek, Jakub Kohák, Emanuel Ridi)

•  Pozornost pro zaměstnance k příležitosti  
prvního jarního a letního dne, či dárek 
pro ženy při MDŽ

•  VIP zóna pro zaměstnance Magny 
na festi valu Benátská či Svijanských 
slavnostech

•  Charitati vní a sportovní akce pro 
zaměstnance

Všechny tyto akce mají za cíl umožnit 
našim zaměstnancům a jejich rodinám 
a přátelům, aby se přišli pobavit mimo 
pracovní dobu. Či je mají překvapit přímo 
na pracovišti a zpříjemnit jim den. Často 
slýchávám názor, že lidé nemají potřebu 
se potkávat i mimo svá zaměstnání. A zce-
la jistě je spousta lidí, kteří o to opravdu 
nestojí. V Magně je tento druh benefitu 
ovšem velmi vyhledávaným. Podle mého 
je to i důkaz toho, že lidé spolu v práci 
vychází natolik dobře, že nemají problém 
se vzájemně seznámit se svými rodinami 
a udělat ze svých kolegů kamarády a i z ka-
marádů své kolegy. A i v tuto dobu z toho 
těží zase HR. 

Takže nebojte se toho, obdarovávejte, 
oceňujte a překvapujte své zaměstnance. 
Zcela jistě se vám stane, že se někdy ne-
trefíte a obdarovaný váš dárek neocení, či 
za něj dokonce dostanete vynadáno. Ale 
ruku na srdce, vzpomeňte si na jakékoliv 
Vánoce a takových nevhodných a nedoce-
něných dárků pro své blízké najdete určitě 
několik. I přesto to ale nevzdáte, a protože 
vám na vašem vztahu záleží, za pár měsíců 
už budete nakupovat znovu…

... úspěšné 
firmy vždy staví 
na vztazích se 
zaměstnanci...

... obdarovávejte, 
oceňujte 
a překvapujte své 
zaměstnance.

Jana Dostrašilová
Recruitment Manager v Magna Exteriors (Bo-
hemia) s.r.o. 

Roku 2011 jsem po absolvování vysoké školy 
nastoupila do společnosti  Magna Exteriors 
(Bohemia) na pozici Personalista. V současné 
době působím již čtvrtým rokem na Ředitelství 
společnosti  a Engineeringu jako Recruitment 
manager. Moji hlavní náplní práce je meto-
dické vedení procesu náboru a moti vace pro 
naše výrobní závody. Kromě této činnosti  jsem 
součástí  týmu zabývajícího se PR akti vitami 
a akcemi pro zaměstnance, jsem zodpovědná 
za spolupráci se studenty a školami a celou 
řadu dalších projektů, z nichž za jeden z nejú-
spěšnějších a nejnáročnějších považuji zřízení 
fi remní mateřské školky.

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Naše historie sahá do roku 1946, 
kdy jsme v Jablonci nad Nisou jako 
Plasti mat zahájili výrobu spotřeb-
ních předmětů z plastu. Dnes jsme 
součástí  sítě Magna Internati onal 
a jedním z největších dodavatelů 
plastových dílů pro automobilový 
průmysl. Naše plastové díly dodá-
váme například do vozů automo-
bilek Škoda-Auto, VW, BMW, Audi, 
MAN, TPCA nebo PSA. Zaměřu-
jeme se především na nárazníky, 
5. dveře, mřížky chladičů, dveřní 
prahy a další drobné součástky. 
V libereckém výrobním závodě, ře-
ditelství společnosti , engineeringu 
a nástrojárně zaměstnáváme té-
měř 2 000 lidí.

OBDARUJME NAŠE BLÍZKÉ ANEB BENEFITY JAKO KLÍČOVÝ NÁSTROJ MOTIVACE
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A – AUTOTREND
Auto bylo vždy symbolem svobody a dy-
namiky. Máš stejný názor? Co pro tebe 
znamená Autotrend? 

Při dnešním množství aut na silnicích to už 
snad ani neplatí. Pravda, při svých výletech 
často najdu silničku, kde mám pocit, že to 
je jen sen, když tam jedu sama, ale tako-
vých míst už je dnes poskromnu. Částečně 
se ztotožňuji se svobodou, protože od té 
doby, co mám auto, skutečně svobodně 
cestuji a jezdím si na výlety i do míst, kam 
bych se asi jinak nedostala. Na druhou 
stranu mám ráda místa, kam se lze dostat 
tzv. kombinovaně = kus cesty autem + kus 
cesty procházkou. O „auto“ kariéře jsem 
určitě nesnila od dětství. Naopak. Bohužel, 
osud tomu chtěl, že jsem neměla šanci vy-
studovat školu, která byla mým snem. Roz-
hodnutí o přijetí na „nouzovou“ VŠ trvalo 
poměrně dlouho a já nechtěla jít hned po 
maturitě na pracák, tak jsem se sama „při-
hlásila“ o práci u rodičů ve firmě. Nejprve 
jsem začala na pozici recepční a teprve po-
stupem let jsem se vypracovala na aktuální 
pozici. Myslím, že každý potomek majitele, 
který bude přebírat firmu, by si měl pra-
covně celou firmou projít, pokud je to jen 
trochu možné. Vlastní zkušenost totiž ne-
lze ničím nahradit. 

D – DAR
Co dává auto lidem v dnešní době?  

Jak již bylo v řečeno v úvodu. Auto dává 
lidem svobodu. Na první místo bych ale 
postavila obrovskou zodpovědnost. V ne-

správných rukách, které drží volant, se 
totiž auto stává zbraní. Řada řidičů si ani 
neuvědomuje, že na silnici nejsou zodpo-
vědní jenom sami za sebe, posádku a svůj 
vůz, ale i za ty druhé. Aby to nakonec 
nebylo tak vážné, tak samozřejmě auto 
dává lidem radost, otevírá nové příležitos-
ti a dnes, díky vyspělým technologiím, je 
auto i o zábavě. 

Co daruješ ráda ty? Jaký dárek ti v posled-
ní době udělal největší radost?

Ráda dávám takové dárky, které udělají 
radost. Nerada dostávám takové ty prak-
tické dárky, které jsou předávány stylem: 
„Všechno nejlepší k narozeninám, tady 
máš takovou maličkost. Říkala jsem si, že 
se ti to bude hodit“. Otevřu krabici  a tam 
kosmetická taštička nebo poukaz na nákup 
do Tescomy. A co nesnáším, jsou tzv. dárky 
k nákupu. Jako knihomol občas nakupuji 
v jednom internetovém knihkupectví. Při 
mém posledním nákupu mi těsně před po-

tvrzením objednávky vyběhla informace, 
že jako „dárek“ získávám možnost vybrat 
z určité nabídky knihy ve stejné hodnotě 
jako je nákup… Takže mi teď doma leží 
zbytečně troje antistresové omalovánky, 
angličtina pro děti, jakási příručka pro ob-
chodní poradce a vesnická kuchařka. Bez 
„dárků“ totiž nešla objednávka odeslat. 

V poslední době hodně naděluji zážitky, 
protože to je věc, kterou nikdo nikomu ne-
vezme. A stejně tak je to i opačně. Potěší 
mě zážitek, dobré víno i jídlo a z hmotných 
statků nepohrdnu zajímavou knížkou.  Jaký 
dárek mě v životě nejvíc potěšil, asi úplně 
nedokážu říct. Za poslední dobu to byl po-
ukaz na jednu noc přímo na Ještědu. 

F -  FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI 
Mění se skladba Vašich zákazníků a jaké 
mají nároky? 

Aktuálně převažuje firemní klientela. 
I když i ta nám díky zaměstnaneckým pro-
gramům generuje i retailové klienty. Já 
osobně už se v tuto chvíli věnuji jenom 
těm největším klientům a právě případně 
i jejich zaměstnancům. Jsou to firmy z růz-
ných oborů činnosti. Nároky zákazníků se 
postupem času samozřejmě mění. Když 
jsem začínala prodávat, tak se považova-
lo za úspěch, když prodejce prodal Fabii 
s klimatizací. A dneska už tento model bez 
klimatizace ani nemáme v nabídce. 

O – OČEKÁVÁNÍ  
S očekáváními je to trochu jako s daro-
váním a braním. Obdarováváš s očekává-
ním?

Jakmile se mě kdokoli a při jakékoli příle-
žitosti zeptá na má očekávání, odpovídám 
vždy stejně. Naučila jsem se žádná nemít. 
V životě jsem byla již několikrát zklamaná 
v důsledku vysokých očekávání, že teď už 
prostě nic neočekávám, a tak můžu být 
zpravidla mile překvapena. 

P -  PRODEJ
Jsi spokojená s prodejem a vývojem aut?
 
Já osobně beru auto jako spotřební věc. Je 
to jeden z mnoha výrobků, který se v prů-
běhu času přesunul z kategorie luxusních 
a zbytných statků právě do té spotřební. 

ABECEDA PODLE 
AUTOTRENDU

... auto dává lidem 
radost, otevírá 
nové příležitosti...

ROZHOVOR
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Michaela Sůvová
Key Account Manager v Aperta, s.r.o.

V Apertě se zaměřuji na získávání nových klientů 
a reprezentaci fi rmy.  V předchozích zaměstná-
ních jsem pracovala na personálních pozicích 
a denně komunikovala s klienty. Auto je mým 
každodenním velkým pomocníkem a jsem za to 
velmi vděčná.

Aktuálně jsem s vývojem prodejů spoko-
jená, ale nic nemůže růst do nekonečna. 
Uvidíme, jak se trh bude vyvíjet dál. 

R -  ROZHODOVÁNÍ 
Na co zákazník hlavně kouká při rozho-
dování při koupi nového vozu? Jaké jsou 
jeho priority?

V dnešní době bohužel převažuje trend 
nejnižší ceny aneb „chci co nejvíc a musí 
to stát co nejmíň, a i zadarmo je to dra-
hý“. Výběr je prakticky neomezený a kaž dý 
samozřejmě porovnává. Ne vždy se však 
porovnává srovnatelné a nezřídka se sta-
ne, že sám zákazník se v získaných nabíd-
kách ztratí a vybere tu nejméně výhodnou. 

Například jeden můj známý si koupil auto 
u jiného obchodníka, protože ode mě oče-
kával ze známosti lepší nabídku. Nakonec 
se ukázalo, že koupil referentské auto dráž, 
než za kolik jsem mu nabízela nové. To pak 
nutí k zamyšlení, jestli skutečně každý po-
rovnává 1:1. Každý z nás je samozřejmě 
osobnost, takže nelze jednoznačně říci, 
že prioritou je cena. To by byla lež. Máme 
řadu loajálních klientů, kteří pravidelně 
kupují nový vůz a cenu neřeší, protože jsou 
u nás spokojeni a spokojeni se značkou. 

U firemních klientů je to samozřejmě jinak, 
protože tam je tím rozhodujícím faktorem 
cena v 99,9% obchodů. Nově se jako roz-
hodující faktor, a také jednou z priorit, při-
hlíží na ekologičnosti, takže mnoho firem 
má ve své „car policy“ zohledněnou nejen 
spotřebu, ale i emise. Podle toho určuje 
uživatelům budget na nákup auta. V po-
sledních letech je v rámci firemní klien tely 
velmi populární operativní leasing. Pro fir-
my tedy již není tak určující vstupní cena, 
ale měsíční splátka.                                 
 
S – STROM
Proč jste se připojili ke grantovému pro-
gramu Škoda Stromky? 

Grantový program ŠKODA Stromky je jed-
ním z nejdéle běžícím CSR projektem znač-
ky ŠKODA. Já osobně jsem se o projekt 
začala hlouběji zajímat před mnoha lety, 
kdy se mě klient zeptal, kdy a kde si může 
zasadit ten svůj stromek (ŠKODA Auto 
dává do každého vozu malou samolepku, 
kde je uvedena informace o projektu). 
Původně se o výsadbu starali zaměstnan-
ci a trainee ŠKODA Auto, ale loni se pro-
gram uvolnil a my, zástupci obchodní sítě, 
máme možnost nejen sebe a naše klienty 
zapojit do výsadby, ale především nomino-
vat zajímavé projekty do grantového pro-
gramu. A pokud je námi nominovaný pro-
jekt vybrán, můžeme pozvat naše klienty 
a obchodní partnery na výsadbu. ŠKODA 
Stromky chápeme tak, že přírodě vracíme 
to, co si od ní bereme (i když v dost nevy-
rovnaném poměru).

T – TREND
Jaký je dnešní trend, nakupují lidé podle 
reklamy? 

„Reklama určitě ovlivňuje každého z nás, 
a kdo tvrdí, že ne, ten lže,“ řekl jeden z vy-
učujících na vysoké škole. Ačkoli jsem se 
tomu dlouho bránila, tak měl a má stále 
pravdu. Dnes na nás reklama působí všu-
de, i když si to třeba ani neuvědomujeme. 
Sama jsem o sobě říkala, že nejsem ten 
typ, který by se reklamou nechal ovlivnit. 
Jako správný marketér si i u sebe čas od 
času vyhodnocuji svoje spotřební a ná-
kupní chování a někdy se nestačím divit 
(smích). 

Aktuální trend a téma v autech jsou alter-
nativní paliva. Všichni výrobci teď praktic-
ky žijí tím, co nazýváme e-mobilita. Lidsky 
řečeno auta na elektřinu. S ohledem na 
pořizovací cenu to sice není žádný maso-
vý trend, ale ani prsty na rukou a nohou 
by nestačily, kdybych chtěla spočítat, kolik 
e-vozů jsme již prodali. 

Já osobně jsem v tomhle velmi konzerva-
tivní a zůstávám u tradičních paliv, držíc se 
hesla, že elektřina je dobrý sluha, ale zlý 
pán (smích). 

V – VENDULA 
Jak si se k práci dostala. Je to tvoje cesta?

Osobní příběh moc dlouhý není, skoro 
bych mohla parafrázovat Darka Vránu 
z filmu Vrchní, prchni! (smích). Jenom mi 
tam schází ta školní léta, která jsem strá-
vila studiem cestovního ruchu. Občas sa-
mozřejmě přemýšlím, co by kdyby… A vím, 
že až se přestanou auta prodávat, zkusím 
se realizovat právě v cestovním ruchu. 
Teď aktuálně je to takový můj sen. Vše už 
mám vymyšlené, dokonce i podnikatelský 
plán je vytvořený, ale skloubit dohromady 
s auty to zatím nejde (tedy pracovně). 

Děkuji za otevřený a vstřícný rozhovor 
a přeji další spokojené klienty. 

V poslední době 
hodně naděluji 
zážitky, protože to 
je věc, kterou nikdo 
nikomu nevezme.

Vendula Volavková

Vendula vystudovala Vysokou ško-
lu obchodní, o.p.s. v Praze obor 
Cestovní ruch. Prakti cky od po-
čátku své profesní kariéry pracuje 
v rodinné fi rmě. Dnes je na pozici 
Manažera prodeje a marketi ngu.

Autotrend od roku 1991, tj. 27 let,  
patří k nejvýznamnějším autorizo-
vaným prodejcům nových i ojetých 
vozů ŠKODA & Volkswagen v Libe-
reckém kraji. Poskytuje také kom-
plexní nabídku servisních služeb té 
nejvyšší profesionální úrovně spo-
lečně se zprostředkováním pojiště-
ní a fi nancování vozu. Je to rodinná 
fi rma, která začínala skromně s 10 
zaměstnanci. Dnes má 70 zaměst-
nanců. Nejdůležitější osobou ve 
fi rmě je zákazník.

ABECEDA PODLE AUTOTRENDU



18

Tématem nového Aperitivu je dávání 
a braní. Na toto téma narážíme celý 
život, vždyť jde o klíčové vztahové zá-

konitosti, a to nejen mezi partnery, rodiči 
a dětmi, ale v jakémkoli každodenním vzta-
hu, tedy i ve vztahu zaměstnanec - zaměst-
navatel. Existuje ale vyvážená hranice mezi 
tím, co a kolik chceme dávat a tím kolik čeho 
můžeme brát (nebo dostávat)? A lze vůbec 
přemýšlet o rovnováze? 

Když jsme v roce 2013 v Preciose startova-
li první trainee program, věděli jsme, kolik 
času a peněz budeme muset do projektu in-
vestovat. Co nám ale celoroční práce s mla-
dými lidmi doopravdy přinese, a co budeme 
naopak muset „darovat“ my, to jsme spíše 
tušili, než doopravdy věděli.

Náš cíl byl ale zřejmý, chtěli jsme oslovit a zís-
kat do firmy schopné a nadšené čerstvé ab-
solventy vysokých škol a ideálně je i připravit 
na profesní dráhu v některé z našich společ-
ností v rámci skupiny Preciosa. Věřili jsme, že 
se nám náš záměr podaří zrealizovat.

Spuštění trainee ve společnosti Precio-
sa předcházela dlouhá a pečlivá příprava 
a analýza. Po dohodě s manažery jsme ho 

koncipovali jako dvanáctiměsíční vzděláva-
cí a rozvojový program, během něhož čeká 
čerstvé vysokoškoláky:

•  dvouměsíční výrobní praxe 
• samostatná práce na třech reálných  

projektech blízkých vystudovanému oboru 
•  prezentace projektů před zástupci 

top managementu společnosti 
•  zapojení do běžných činností  

vybraného úseku 
•  exkurze do všech společností  

skupiny Preciosa 
• odborná profesní školení 
•  školení v měkkých dovednostech 
• aktivní účast na akcích pořádaných  

Nadací Preciosa a mnoho dalšího

Na první pohled to tedy může vypadat tak, 
že trainee program je pouze o dávání a pou-
ze ze strany společnosti Preciosa. Investuje-
me opravdu hodně. Mladí absolventi a ab-
solventky u nás získají tolik důležitou praxi, 
interpersonální dovednosti, mají možnost 
vyzkoušet si různé pracovní pozice, pre-
zentují před vrcholným managementem 
společnosti, garanti, kteří účastníky trainee 
programu dvanáct měsíců provázejí, in-
vestují svůj čas i znalosti a tak dále. Každý, 

kdo s mladými lidmi pracuje, ale dobře ví, 
že práce s nimi není pouze o dávání. Po-
tvrdí vám, že od mladých lidí lze také velmi 
mnoho získat. Po šesti letech projektu mů-
žeme s určitostí říct, že nám trainee pro-
gram mnohé přinesl a stále přináší. Mimo 
jiné dostáváme otevřenou zpětnou vazbu 
na naše procesy, od trainee přicházejí ori-

ginální nápady a postřehy, ale především 
do svých řad získáváme inteligentní mladé 
a nadšené zaměstnance.

O tom, že se nám trainee program v Pre-
ciose daří, svědčí nejen zpětná vazba těch, 
kteří ho absolvovali, ale i zájem studentů 

V TRAINEE PROGRAMU 
ZÍSKÁVAJÍ OBĚ STRANY

... od mladých 
lidí lze také velmi 
mnoho získat.
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a absolventů vysokých škol o každý další 
ročník. Jednou ročně si z desítek zájemců 
vybíráme ty nejlepší, kteří projdou výbě-
rovým řízením, Assessment Centrem i psy-
chodiagnosti ckými testy.

Z těch nejschopnějších trainee se pak mo-
hou stát a také se stávají úspěšní manažeři, 
jazykově vybavení mladí lidé zastávají odpo-
vědné pozice na zahraničních afi lacích, řada 
trainee pak v Preciose působí jako specia-
listé.

Na konci srpna 2018 dokončila svůj roční 
trainee program i Ing. Eva Mikešová, absol-
ventka VŠCHT Praha. Zeptali jsme se jí, jak 
celý program vnímala.

Trainee program jako moje cesta za splně-
ním snu
  
Jmenuji se Eva Mikešová a letos v létě 
jsem úspěšně dokončila trainee program 
ve fi rmě Preciosa, a. s. Nastoupila jsem na 
tento program po dokončení Vysoké školy 
chemicko-technologické, obor Biomateriá-
ly se zaměřením na Sklo a keramiku. Para-
doxně i přes každodenní styk se sklem na 
škole jsem se s Preciosou neseznámila na 
odborných hodinách o silikátech, ale na 
nepovinně volitelném předmětu Vinařství 

a výroba nízkoalkoholických nápojů, kdy 
jsem se při exkurzi v rámci výuky na vinici 
sv. Kláry v Praze poprvé setkala se skleně-
nou zátkou na víno VINOLOK a začala pátrat 
po výrobci. Byla to pro mě vidina splněného 

snu zabývat se v budoucnosti  sklem spoje-
ným s mým nově nabytým koníčkem – vi-
nařstvím. Při zjištění, že se jedná o fi rmu, 
která je navíc blízko mého bydliště a nabízí 
spoustu možností  i v podobě skvělých lidí, 
které jsem měla možnost poznat během 
přijímacích pohovorů, jsem měla jasno 
a nepotřebovala jsem ani čas na rozmyš-
lenou při nabídce pracovního místa. Právě 
na pozici trainee se započala moje cesta za 
splněním snu.

Celý program jsem viděla jako skvělou pří-
ležitost. Na jednu stranu se už dostáváte 
do pracovního procesu, na druhou stranu 
si tak trochu prodlužujete studentský život. 
Celý rok se školíte a učíte pod dohledem 
těch nejlepších z nejlepších, máte skvělou 
příležitost navázat kontakty, získat zkuše-
nosti  i nová přátelství. První měsíce pro-
cházíte celou výrobou, později pracujete 
postupně na třech projektech na vybraných 
odděleních.

Od samého začátku jsem byla nadšená. 
Sklovina je úžasný materiál. Měla jsem 
možnost vidět, jak se každým dnem rodí 
z tohoto materiálu krása v podobě třpytí -
cích se kamínků. Přesto jsem stále v kout-
ku duše toužila po skleněné zátce Vinolok. 
Přestože v mém případě již byly stanoveny 
jiné projekty, po dohodě s garantkou pro-
gramu Ing. Pavlou Řezníčkovou jsem tuto 
možnost a šanci dostala. Doslova na poč-
kání a bez problémů mé přání splnila. A já 
jsem věděla, že tento rok bude opravdu stát 
za to. Ačkoli je Preciosa velká, dokáže jed-
nat individuálně a dávat lidem příležitosti . 
To jsem si sama ověřila, když jsem dostala 
možnost zpracovat poslední projekt ve spo-
lečnosti  Vinolok. 

V tuto chvíli už trainee program skončil, od 
září běží nový cyklus s novými lidmi. Nicmé-
ně po skončení mého programu se můj sen 
stal skutečností . Stala jsem se právoplat-
ným zaměstnancem společnosti  Vinolok!

Na závěr tedy ještě ve zkratce, co mi Pre-
ciosa dala. Po škole mi jako absolventovi 

splnilo to, co se ne každému studentovi spl-
ní – toti ž přání pracovat v oboru, který jsem 
vystudovala, a který je navíc spojený s mým 
koníčkem. Nicméně to hlavní, co se mi spl-
nilo, je nabídka pracovního místa ve fi rmě, 

po které jsem toužila. A co mi vzala? Napa-
dá mě snad jen rok, o který jsem zestárla. 
Ale ten bych mu klidně a bez přemýšlení 
dala znovu, protože to za to rozhodně stálo.

Celý program jsem 
viděla jako skvělou 
příležitost.

Pavla Řezníčková
HR Specialista PRECIOSA, a.s.  

Pro společnost Preciosa pracuji od roku 2000 
na různých pozicích - Vedoucí programu In-
sti tutu personálního rozvoje, personální ma-
nažer i HR Specialista. V mé kompetenci je 
v současné době kromě trainee programu 
i adaptace nových THZ, spolupráce se školami, 
studentské soutěže, nábor D a HR marketi ng 
Preciosa.

PRECIOSA je největší sklářskou fi r-
mou v České republice. V 15 závo-
dech v 10 městech pracuje 4 000 
zaměstnanců. A to nejen v Křišťálo-
vém údolí, ale i v 14-ti  zahraničních 
pobočkách.

PRECIOSA je špičkovým světo-
vým výrobcem skleněných strojně 
broušených bižuterních a šperko-
vých kamenů, klasických i moder-
ních dekorati vních svíti del, tradič-
ních českých perliček, křišťálových 
dárkových předmětů, trofejí, ex-
kluzivní bižuterie a výhradní výrob-
ce skleněných zátek Vinolok.

Eva Mikešová vlevo

V TRAINEE PROGRAMU ZÍSKÁVAJÍ OBĚ STRANY
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k sobě i konšely (například v Táboře jich bylo 
většinou dvanáct). Historicky se dá říci, že šlo 
o jakési kolektivní spolurozhodování i se vše-
mi pletichami, a jak se dnes říká lobbingem. 
V dobrém i špatném slova smyslu. Určitý vliv 
mělo i regionální a zemské vedení, ale města 
byla značně samostatná. 

A co éra novověku. Nepřinesla změnu 
v tomto sepětí?

Určitě. Hlavně éra socialismu symbiózu 
lidí s jejich městy dosti změnila. Historický, 
mnohdy značně rozsáhlý, majetek měst byl 
zestátněn. Vše bylo řízeno shora, zaškatul-
kováno tak, aby to bylo co nejvíce jednotné. 

Stejná pravidla pro všechna města. Město 
pak neřídil ani tak předseda národního výbo-
ru, jako mnohdy stranický aparát. I přesto se 
našlo pár předsedů, kteří v některých věcech 
šli nad rámec zajetých kolejí a dodnes je za 
to lidé obdivují. Kupříkladu v Táboře za éry 
předsedy Bicana se podařilo zrekonstruo-
vat plno historických budov v centru a navíc 
se povedl nevídaný husarský kousek. Tábor 
v době hlubokého socialismu, v roce 1984, 
uzavřel partnerství s městem ze Západního 
Německa. S Kostnicí. A že toto partnerství 
bylo velmi živé!

A co po sametové revoluci? 

Po roce 1989 nastalo krásné euforické obdo-
bí. Kromě svobody a demokracie však nastala 
také potřeba nové zodpovědnosti lidí za svůj 
život a také vedení měst za životy občanů. 
Obce a města znovu získaly obrovský maje-
tek. Řekl bych, že nastalo i to zdravé soutě-
žení mezi městy jako ve středověku, kdo co 
nejlépe pro své občany vše zařídí a sežene. 
Města začala neuvěřitelně vzkvétat. Opravila 
se zastaralá infrastruktura, postavilo se mno-
ho nových budov, zrekonstruovala náměstí, 
vznikaly celé nové městské čtvrti. Investice 
do města byly zároveň investicí do občanů 
a ti to městu vraceli především spokojeností 
a velkým úsilím pomoci při vytváření svého 
města.

Co bylo nejtěžší?

Osobně si myslím, že to bylo opětovné zís-
kání důvěry lidí ve vedení svého města, ve 
starostu, zastupitelstvo i úřad, že to myslí 
s občany dobře a že jsou tu pro ně. Každý 
si pamatoval dobu zmiňovaných národních 
výborů a diktovaných povinností. V tomto 
ohledu v tom města nebyla zdaleka sama. 
O místo na slunci kromě měst musely bojo-
vat i další, z dřívější doby dosti diskreditova-
né, instituce. Policie, armáda, české dráhy 
a podobně. 

Jak se to podařilo?

Zprvu se to dařilo, byť to bylo ukrutně těž-
ké. Ale právě ten pocit nově nabyté svobody, 
důvěry a vzájemných sympatií mezi lidmi ve 
městech, přinesl i důvěru ve vedení města 
a značnou podporu občanů. Města rostla do 
krásy a to trvá dodnes. 

Všichni žijeme v nějaké obci či městě. 
Mnohdy si možná ani neuvědomuje-
me, co všechno obnáší vztah město 

a občan. Jak se vzájemně ovlivňují, doplňují, 
berou i dávají. Proto jsem se setkala s Lubo-
mírem Šrámkem, dlouholetým tajemníkem 
Městského úřadu Tábor, abychom na téma 
města a jeho lidí více nahlédli.  

Jak se díváš na toto spojení? Existuje vůbec?

Už odpradávna k sobě město a jeho lidé ne-
pochybně patří a jeden bez druhého nemo-
hou existovat. Potřebují se navzájem. Města 
poskytovala svým obyvatelům nejen ochranu 
za hradbami a pocit bezpečí, ale dávala jim 
obživu, všemožnou podporu, možnost byd-
lení a zábavu. Města bojovala za své občany, 
ale i o své občany třeba tím, že se předháněla 
v nabídce komfortu bydlení a služeb. Takové 
právo várečné nebo právo trhu nebo titul 
královského města byl ve středověku náleži-
tým lákadlem. Každé město si mohlo stanovit 
i výši daní, a tím si přilákat své lidi k sobě. Lidé 
pak byli na svá města náležitě hrdí.

Jak probíhalo řízení těchto měst?  

Pokud města měla právo samosprávy, pak 
byl v čele purkmistr a měl při rozhodování 

... nastala také 
potřeba nové 
zodpovědnosti lidí 
za svůj život...

ROZHOVOR
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naprostá menšina. K prohlubování nedůvě-
ry však patří jiný fenomén, který se nejvíce 
zasloužil o narušení vztahů město a občan. 
Jsou to bezpochybně média.

Skutečně to tak cítí š? 

Rozhodně. Trpělivě a urputně se od deva-
desátých let snaží na dobrých věcech hledat 
vždy něco alespoň trochu špatného. Nazval 
bych to jako „přinaštvávat“ lidi, stavět obča-
ny proti  vedení města vymýšlením nesmysl-
ných kauz. Z každé nepovedené prkoti ny se 
stává obrovský případ. Přestává být normální 
žít spokojeně a rád ve svém městě. Ne, ne-
přeháním. 

Máš dlouholeté zkušenosti  a srovnání, 
protože pracuješ na městském úřadu od 
roku 1993. Z toho 23 let na pozici tajem-
níka. 

Díky tomu jsem se dostal do skupiny lidí, kte-
ří slouží městu a občanům. Většina z nás tuto 
„službu“ dělá s láskou a snahou skutečně po-
moci a poradit. Mám stále obrovskou radost, 
když se povede zrekonstruovat nějaká nová 
silnice, postaví se nové sportoviště, uspořá-
dá se akce, která přiláká plno lidí. Nebo když 
nemusí lidé stát například frontu na vyřízení 
občanského průkazu. 

Počátkem 90. let jsem často chodil na tá-
borskou Kotnovskou věž a pozoroval jsem, 
jak se mění střechy domů na Starém městě 
v Táboře. Bylo to úžasné a symbolické. Těch 
ošklivých děravých stále ubývalo a ty krásné 

červeňoučké… těch bylo najednou plno. I to 
byl a je skvělý signál, že se lidé naučili znovu 
starat o majetek, zvelebují ho a spoluvytváří 
své město.

Stále mne baví poznávat další a další lidi ve 
městě a poslouchat jejich příběhy. Oni jsou 
hnacím motorem města a právě pro ně tady 
město je. A vlastně je to pořád stejné od pra-
dávna, co od města čekají, jen se významně 
změnila infrastruktura města, nastupují stále 

nové a nové technologie a my se snažíme 
díky nim usnadnit lidem jejich různé životní 
situace. Právě v obrovské rozmanitosti  spočí-
vá největší krása mojí práce.

Děkuji Ti za zajímavý pohled na vztah, který 
možná často zcela přehlížíme.

Takže je tu určitá rovnováha, vše je, jak 
má být?

Ta doba je bohužel pryč. A souvisí to i s cel-
kovou atmosférou naštvanosti  ve společnos-
ti . Lidé poměrně brzo zapomněli, co všechno 
získali a jak se jim daří a jak se daří i městům. 
Nikdy jim nebylo lépe než v dnešní době. 

Stačí se kolem sebe rozhlédnout, když pro-
jíždíte jakýmkoliv městem. Snesou nejpřís-
nější srovnání s městy ve všech evropských 
zemích.  Přišla však asi jakási rozmazlenost 
z toho, co všechno města poskytují a co ob-
čané mají. 

Snažím se na to pohlížet ale poziti vně. Přijde 
si například stěžovat občan na to, že vypadlo 
několik dlažebních kostek v dlažbě před jeho 
domem. Nadává, křičí a nejraději by za tuto 
hrůzu odvolal starostu. Říkám si, no to je 
přeci úžasné, když řešíme takovéto banality 
a ostatní věci fungují, ne? Každopádně každé 
město má své fi gurky, své stěžovatele a dis-
kutéry. Pokud se některý například odstěhu-
je, či zemře, okamžitě je nahrazen jiným. To 
je nepsané pravidlo zachování městského 
koloritu.

K té troše nedůvěry ale mnohdy přispěli 
i sami politi ci, ne? 

Znám velké množství skvělých starostů, kte-
ří se doslova obětovali ve prospěch svých 
občanů. Většinou za svou práci nebyli ani 
lidmi slůvkem oceněni. V Táboře jsem měl 
možnost pracovat se čtyřmi a každý z nich 
byl takový, byť cestu volil každý trochu jinou. 
Jsou však samozřejmě i někteří, kteří důvě-
ru neunesli. V rámci naší země je jich však 

Věra Růžičková
Key Account Manager v Aperta, s.r.o.

V Apertě prosazuji vysoce proklientský přístup, 
o který jde i ve vztahu měst k občanům. Město 
Tábor je mi blízké a velmi ráda jej navštěvuji. Jeho 
starobylé uličky a náměstí  plná krámků, kaváren 
a  restaurací jsou skutečným místem, kde „to žije“. 

Ing. Lubomír Šrámek
tajemník Městského úřadu Tábor

Vystudoval řízení podniku na stroj-
ní fakultě ČVUT v Praze.

Pracoval na vedoucích pozicích ve 
státních i soukromých obchodních 
společnostech. Od roku 1993 pra-
cuje na Městském úřadu v Táboře, 
od 1. 9. 1995 na pozici tajemníka.

Je členem předsednictva Sdružení 
tajemníků obecních a městských 
úřadů ČR i členem několika pracov-
ních skupin při Svazu města a obcí 
a Rady vlády.

... to je přeci 
úžasné, když 
řešíme takovéto 
banality a ostatní 
věci fungují...
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Každá z uvedených vztahových strategií má 
své zřetelné dopady. Být váhou je ener-
geticky velmi náročné, může nás ochudit 
o některé dlouhodobě perspektivní vztahy. 
Nemáme však pocit zneužívání, naopak nás 
těší spravedlnost. A to je ve vztazích důleži-
té. Pokud princip vyváženosti dávej/ber spo-
jíme s jistou velkorysostí na začátku a další 
chování přizpůsobíme druhému, jedná se 
o dlouhodobě úspěšnou strategii. Většinou 
je aplikovatelná do racionálnějších vztahů, 
proto je i v pracovních vztazích nejobvyklej-
ší. Například jeden z důležitých principů vy-
jednávání zní: nic zadarmo. „Když vám dám 
slevu, co mi za to dáte vy?“ U silněji citově 
propojených vztahů je těžké až nemožné mít 
neustále při sobě vodováhu. Příkladem mo-
hou být fáze zamilovanosti, rodiče vůči svým 
„malým“ dětem, ale i závislostní vztahy, tře-
ba s psychopatem.

Střelci umí zacílit. Intuitivně si najdou člově-
ka, kterého by pro sebe mohli vytěžit. S ním 
naváží účelový vztah a další je otázkou příle-
žitostí. Střelci se objevují ve dvou variantách. 
Krátkodobé, kdy potřebují být rychlí, než je 
oběť prohlédne či se spojí s ostatními. V ob-
chodě uzavírají tzv. krvavé obchody. V dlou-
hodobé verzi vytvoří závislostní vztah, který 
přes emoční smyčku nedovolí druhému ze 
vztahu uniknout. A to i přes záblesky vědomí 
nevýhodnosti takového vztahu. 

Dárci se objevují ve třech variantách. Zne-
užívání dárci, kteří pro svou dobrotu končí 

žebrotou. V práci neustále někomu vycházejí 
vstříc, až nestíhají vlastní povinosti. Své úko-
ly dělají na poslední chvíli, dopouštějí se vět-
šího množství chyb. Vděk žádný. V domác-
nosti by se tolik rozkrájeli pro své nejbližší, 
až z nich nic nezbude. Obětující se dárci, 
kteří dělají první poslední, nejlépe by všech-
no chtěli zvládnout sami, a pak se zlobí na 
své okolí, že je nedocení či jim nepomáhá. To 
úspěšní dárci umí držet hranice mezi svými 
potřebami a potřebami druhých. Mají jasněji 
ve svém směřování, jsou velkorysí, a pokud 
to není za hranou, přiloží ruku k dílu. „Rád ti 
s úkolem pomohu, mohl bych za tebou přijít 
kolem jedné hodiny. Pokud to stačí, můžeš 
se mnou počítat. Pokud ne, řekni někomu 
jinému.“ 

Apatici pochopili antický příběh Diogéna žijí-
cího v sudu tak, že nejlépe se mají ti, kteří nic 
nechtějí od sebe, ani od druhých. Vyvarují se 
tím zklamání. Neangažovanost je činí málo 
vztahově atraktivními, a proto zdánlivě stojí 
mimo sítě vztahů. Nevadí jim to, pokud jsou 
při síle. Jejich život má tendenci fungovat ve 
stereotypních kruzích. 

Jakou strategií svého chování ve vztazích se 
nechat vést? Mají se lépe ti, co dávají? Ano, 
pokud se budou držet dvou pravidel: Obda-
ruj a bude ti naděleno. Důležité upozornění! 
Účelovost nefunguje - podmínkou úspěchu 
je to, že s tím, že mi bude přáno nepočítám 
jako s hotovou věcí a není to ani důvod, proč 
obdarovávám. Dělám to proto, že to tak cítím.

Všechno má své meze. Držení hranic je v ži-
votě důležité. Lidé si nás pak více váží. Je to 
více, než být účelově oblíbený. 

Většina lidí zažije v životě zlom, kdy jim 
začne dělat větší radost dárky dávat, 
než dostávat. Těšíme se na reakci ob-

darovaného. Náš pocit štěstí se silně odvíjí 
od radosti druhého. Platí tento princip v ži-
votě obecněji? Mají se lépe ti, co dávají?

Před dvaceti lety jsem pracoval se Slávkem, 
který měl mezi kolegy pověst toho, kdo z vás 
tahá zkušenosti, a když se ho zeptáte na radu, 
vymlouvá se a prý tohle přesně neví, nezná. 
Pracuje intuitivně a má špatnou paměť. Slávek 
měl mnoho mimopracovních aktivit a jezdil do 
práce nejlepším autem. Možná jste v životě 
potkali také svého Slávka. Mají se lépe ti, co 
umí využít druhé?

Sociální vědy zaměstnává již dlouho otázka, 
zda jsou lidé svým založením altruisté, nebo 
sobci? Myslím si, že obojí. Mezilidské vztahy 
jsou spojeny tmelem reciprocity. Dávej, ber. 
Existuje několik možností, jak k reciprocitě při-
stupovat:

VÁHA  Hlídat si rovnováhu mezi tím, co po-
skytuji a co dostávám v konkrétním vztahu. 
Je-li tato rovnováha výrazně narušena, vztah 
utlumit nebo ukončit.

STŘELEC  Chtít výrazně více získat, než dávat. 
Je to i princip manipulace. Preferovat takové 
vztahy, ze kterých pro sebe mohu významně 
vytěžit.

DÁRCE  Převážně ve vztazích dávat a mít 
z toho pocit nedoceněnosti, či naopak vel-
korysosti.

APATIK  Neúčastnit se, nic od nikoho nechtít 
a nic také nenabízet. Ať se každý primárně 
postará sám o sebe. Znamená to významně 
utlumit vztahové chování.

Mezilidské vztahy 
jsou spojeny 
tmelem reciprocity.

Michal Knězů Mrvka
lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Jsem dárce, který usiluje o udržení svých darů  
v hranicích.
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té a nenabourávají nám naše pohodlné stereo-
typy, vzniká jakási přirozená potřeba pomoci. 
Smím. Mohu. Chci? Toto je základní série otá-
zek, které předchází dobrému skutku. Smím si 
to ze své kapsy dovolit? Mohu tím skutečně 

někomu pomoci? Chci? Za mě ano. Jak se tedy 
dále rozhodnout? Koho podpořit?

Přichází na řadu emoce a zkušenosti. Celý náš 
život se jimi řídíme. V sektoru dárcovském 
o poznání patrněji. Podporujeme témata, která 
nám jsou blízká, se kterými souzníme. Pomoc 
nemusí přicházet pouze finanční. Můžeme po-
máhat vlastním kapitálem - časem. Věnujme 
energii a svůj čas na podporu neziskového sek-
toru. Navštivme projekty, nemocné, potřebné.
Projevme zájem. Ne nadarmo se říká, že čas 

jsou peníze. Čas je právě ta nejcennější komo-
dita, kterou můžeme někomu či něčemu vě-
novat. Abych nebyla pouze jednostranná, má 
známá tvrdí, že každý dobrý skutek bývá po zá-
sluze potrestán a žádné darování není jen tak.

Pravidelně přispívám několika neziskovým or-
ganizacím. Velmi často čelím kritice, že ta či 
ona neziskovka si mé peníze nezaslouží. Kritika 
od úplně cizích lidí! Je to právě ta forma trestu 
za zasloužený skutek? Nespíš ano, ale pokud 
účelem kritiky je, abych již dále nepřispívala, 
či se stala netečnou, tak se setkává s opačným 
výsledkem. Co nás dělá lepší vstřícnější a laska-
vější? Ve společnosti, která je otevřená, post-
faktická a názorově nestálá? Je potřeba šířit 
podstatu dárcovství k dnešku mnohem razant-
něji než kdy dřív. Extremistická hnutí napadají 
naši společnost zespoda a my se proti tomu 
jen zdánlivě neumíme bránit. Máme meče, 
kterými to lze. Naší zbraní je dobrá vůle.

Zlidské podstaty je přirozené darovat, 
dávat i brát. Je to komunitní prvek, ce-
lek a sjednotitel. Vytváříme tak moder-

ní společenství. Nejen vyspělé, ale i příjem-
né. Vždycky si ráda přečtu, kolik se vybralo 
peněz na pomoc obětem přírodních katas-
trof nebo na různá další sdružení či jednot-
livce v nouzi. Jsou za tím silné příběhy. Sle-
dujeme životní trajektorie cizích lidí. I proto 
zaznamenáváme obrovský úspěch crowd-
-foundingových projektů v současnosti.

Již v prvních ročnících společenskovědních 
fakult se učí o Eseji o daru Marcela Mausse, 
jehož podstatou je zamyšlení právě nad dary 
z pohledu účelu a zájmu. Dar jako účelová 
záležitost. Závazek, který udržuje společnost 
pohromadě. Chceme si dary zavázat obdaro-
vaného? Sledujeme tím primárně svůj zájem či 
zájem společnosti a tedy zájem vyšší? Některé 
Maussovy koncepce, například představa ma-
gické síly (mana), která lpí na darované věci, 
nebo představa čistě nezištného daru, vyvolaly 
několik kritických postojů. Maussův přínos je 
však dodnes komunikovaný a Esej o daru patří 
mezi nejčtenější klasické knihy nejen pro socio-
logy, ale také pro širokou veřejnost.

V podmínkách, kdy si můžeme dovolit investo-
vat peníze, které pro nás nejsou životně důleži-

Monika Bérešová
cestovatelka, dobrovolnice

Tvořím, píšu, fotím a zachytávám vše, co se okolo 
mne děje. Je to moje cesta, jako žít svůj příběh.

Můžeme pomáhat 
vlastním  
kapitálem  - časem.

Je potřeba šířit 
podstatu dárcovství 
k dnešku mnohem 
razantněji než kdy 
dřív.
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ROZHOVOR

KINO VARŠAVA ŽIJE

vu. Po několika obtížných pokusech o zápůjč-
ku budovy kina pro konání kulturních akcí 
jsme s přáteli Petrem Hubáčkem, Zuzkou 
Koňasovou, Slávkem Trubačem a opět Jir-
kou Židem založili občanské sdružení „Za-

chraňme kino Varšava“, které si spodní část 
budovy, tedy jenom kino, pronajalo. Budova 
byla v totálně dezolátním stavu, nefungova-
la elektřina, topení, v sále sežrala vše dře-
vomorka. Touha ostatních lidí, kteří chtěli 
v kině akce pořádat, nás hnala dál k tomu, 
že jsme provozovali kino dvě sezony v tom-
to punkovém stavu, v podstatě poloilegálně. 
Postupem času se za pomoci města Liberec, 
Libereckého kraje, mnoha darů sponzorů, 
a hlavně práce několika desítek dobrovolní-
ků podařilo na jaře 2015 zrealizovat první 
část rekonstrukce. Byla otevřena kavárna, 
sál však zůstal oholen na cihlu, vše muselo 
být odstraněno kvůli dřevomorce.

Většina začátků je zahalena mlhou, proto ani 
moje vzpomínky nebudou výjimkou.

Získávání finančních prostředků na opravy 
asi nebylo jednoduché?

V průběhu let jsme zpracovali, protože tři 
z nás jsme architekti, plány na rekonstrukci 
budovy. První projekt v rámci Integrovaného 
plánu pro rozvoj města (IPRM) byl připraven 
někdy v roce 2013. Měli jsme tehdy již před 
podpisem dotační smlouvy, ale v situaci, kdy 
jsme si jako fyzické osoby měli půjčit 17 mi-
lionů korun k revolvingovému úvěru na jeho 
financování, jsme projekt zastavili. Město 
Liberec, jako vlastník objektu, tehdy nejevil 
o rekonstrukci zájem a prostě jsme si ne-
mohli dovolit jít do takového rizika. 

Jaká je tvoje vize s kinem Varšava? 

Vize je pro mě komplikované slovo, za vším 
se skrývá tvrdá práce. Rozhodně to není tak, 
že by se někdo z nás jednoho dne v noci pro-
budil ze snu a měl vizi. Postupně jsme pra-
covali a dospívali ke konkrétnějším tvarům. 
Další projekt „Kino na třetí/Kino hoch drei“ 
jsme dali dohromady s německými partne-
ry z nedalekého Mittelherwigsdorfu, to je 
Kulturfabrik MEDA a Kronenkino z Zittau. 
S těmito partnery jsme vypracovali tříletý 
společný dramaturgický plán, jehož součás-
tí má být i velká rekonstrukce kina Varšava 
v hodnotě 46 milionů Kč bez DPH. Tento 
dotační projekt EU, jehož Lead partnerem 
je Statutární město Liberec jako vlastník bu-
dovy kina, bohužel nebyl na německé straně 
o jeden hlas přijat. Město Liberec se ale roz-
hodlo přesto vyčlenit prvních 20 milionů Kč 
na část rekonstrukce kina. Jak to s tímto pro-
jektem dopadne, záleží hodně na výsledku 
podzimních komunálních voleb. Podařilo se 
ale pro celou akci získat stavební povolení, 
to je samo o sobě velký úspěch a předpoklad 
dalších jednání.

Co ti to dává a co bere?
 
V roce 2012 si zřejmě nikdo z nás nedo-
vedl představit, co všechno budeme muset 
projektu kromě volného času, peněz, zása-
hů do našich soukromých životů, obětovat. 
Neutuchající podpora veřejnosti, touha lidí 
pořádat v kině akce, nás ale hnala dál. Je jas-
né, že věci nelze dělat donekonečna v rámci 

Již několik let sleduji úsilí o obnovu kina 
Varšavy, a proto jsem požádala o rozho-
vor jednoho ze zakládajících členů ob-

čanského sdružení, nyní Spolek „Zachraňme 
kino Varšava“, Ondřeje Pleštila. 

Jak si se dostal k Varšavě? 

Je to dlouhá historie. Někdy v roce 2009, 
když jsem ukončoval svoje studia na liberec-
ké architektuře, jsem byl spolu se spolužá-
kem architektem Jirkou Židem osloven pro-
vozovatelem restaurace Maškovka Zlatkem 
Ganibegovičem, abychom vypracovali studii 
na využití celé budovy kina, které tehdy Sta-
tutární město Liberec chtělo poprvé prodat. 
Restaurace je totiž součástí kina Varšava 
a šlo tehdy o vypracování ideové náplně 
kina, které se nalézá v přízemí pod restau-
rací. Ideovou náplň provozu kina tehdy zpra-
covali Šárka Nemešová a Jirka Vydra, nynější 
provozovatel úspěšné jičínské Valdštejnské 
lodžie. Z prodeje budovy tehdy z politických 
důvodů poprvé sešlo.    

K druhému pokusu budovu kina prodat, do-
šlo někdy v roce 2012. Tehdy se zformova-
la spontánní iniciativa několika lidí, kteří se 
pravidelně scházeli a zpracovávali plány, co 
s posledním městským kinem dál. Druhému 
pokusu o prodej budovy kina se tehdy ne-
podařilo zabránit úplně, došlo k rozdělení na 
část restaurace, která byla prodána a část 
kina, která městu Liberec zůstala. Z kina se 
tak stalo pouze torzo původní budovy, ještě k 
tomu v žalostném stavebnětechnickém sta-

Postupně jsme 
pracovali a dospívali 
ke konkrétnějším 
tvarům.
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A co tvoje profese architekta?

Hned po absolutoriu fakulty architektury 
v roce 2009 jsem začal projektovat na volné 
noze, a tak působím dodnes. Vlastně jsem 
nikdy nikde nebyl řádně zaměstnán, nepo-
čítám-li stáže při studiu. Je to rozhodně ná-
ročnější cesta plná nejistot a kroků, někdy 
i skoků do neznáma, ale zřejmě pro mě není 
lepší možnost, jak bych mohl lépe fungovat. 
Projekční praxe se rozrůstá, jsme nyní spo-
lu s kolegyněmi Marií Eliášovou a Kateřinou 
Rissovou tři a působíme nově pod značkou 
ATELIER ŽELEZNÁ.

Je pro architekta důležité cestování? 

Cestování beru jako běžnou součást života, 
je to takový kurz sebepoznání.  Mám rád 
obzvláště hory. Už na studiích jsem projel 
stopem v podstatě celou Evropu. Je to ži-
votní styl, člověk tak pozná trochu z místní 
mentality, nevidí cizí krajinu jenom z oken 
turisti ckých resortů a ještě se přiučí cizí kul-
tuře a trochu i jazyku. Posledních několik 
let jezdím pravidelně do Indie, je to kolébka 
civilizace, věčně inspirující pramen. Kultur-
ně své cesty do Indie považuji za velmi dů-
ležité. V cestování, myslím, nejde o to vidět 
tzv. všecko. Jsem přesvědčen, že některé ze 
zemí nenavští vím možná nikdy, protože mi 
jsou kulturně cizí, mají jiné kódy.  Mezi tako-
vé země možná bude patřit Čína nebo USA, 
necítí m zde zatí m žádné pouto, důvod, proč 
bych tam měl jet.

Vím, že se věnuješ i jiné charitě než pod-
poře kina Varšava.  

S kamarády, co spolu soutěžíme pravidelně 
každý rok na oslavách Ještědu ve vynášení 
sudů na Ještěd, jsme dali dohromady partu 
nosičů, která vynáší kromě těžkých břemen 
na krosnách také vozíčkáře na vrcholy hor, 
na které by se oni jinak nemohli bez naší po-
moci dostat. Je to nápad Zdeňka Páchy, který 
celou věc vymyslel. Vozíčkáře jsme vynášeli 
na Sněžku, Rysy, před dvěma lety dokonce 

na Mont Blanc, ze kterého jsme se bohužel 
museli z důvodů silné sněhové vichřice těs-
ně před vrcholem vráti t zpět. Momentálně 
se už ale této činnosti  nevěnuji, zůstaly mi na 
to ale pěkné vzpomínky.

Děkuji za inspirující rozhovor.

dobrovolné práce. Z kina se postupně stalo 
kulturní zařízení, které pořádá kolem 120 
kulturních akcí ročně, a jako takové opravdu 
nelze spravovat bez pravidelné veřejné pod-
pory. Letos poprvé se nám podařilo získat 
provozní dotaci od Statutárního města Li-
berec. To vnímám jako důležitý krok vpřed. 
Umožnilo nám to najmout placené odbor-
níky, kteří momentálně přebírají provoz kina 
do svých rukou. 
 
Bylo to těžké rozjet takový projekt?

S odstupem času asi ano, v podstatě již ně-
kolik let úplně nevím, jedná-li se o porodní 
bolesti  nebo o předsmrtné křeče.

Jak velký tým máš? 

Zdá se, že náš dobrovolný tým zakladatelů 
se po sedmi letech společné práce rozpadl 
a nahradí jej tým nový, který bude za práci 
placen. Po 7 letech dobrovolné práce jsme 
zjisti li, že náš potenciál se již vyčerpal a na-
dále již nejsme zkrátka schopni provozovat 
tí mto způsobem kulturní zařízení velikosti  
kina Varšava. Momentálně dáváme dohro-
mady tým zhruba pěti  lidí, kteří budou mít 
na starost provoz kina po provozní stránce 
a budou za to moci být díky provoznímu pří-
spěvku Statutárního města Liberec konečně 
placeni, jakkoliv skromně. Máme kino dra-
maturga, produkční, správce sociálních sítí , 
zaměstnáváme pracovníky v kavárně.

... touha lidí 
pořádat v kině akce, 
nás ale hnala dál.

Ing. arch. Ondřej Plešti l, Ph.D.

Ondřej studoval architekturu na 
VUT v Brně a TU v Liberci, dokto-
rát získal na ČVUT v Praze. Kromě 
vlastní architektonické praxe vyko-
návané od roku 2009 spoluzaložil 
v roce 2012 Spolek „Zachraňme 
kino Varšava“, který se snaží opra-
vit a provozovat první a zároveň 
poslední liberecké kamenné kino. 
V roce 2018 založil architektonické 
studio ATELIER ŽELEZNÁ.

Michaela Sůvová
Key Account Manager v Aperta, s.r.o.

Mám ráda zajímavé a inspirati vní projekty, a pro-
to se připojuji k záchraně kina Varšava. Věřím, že 
porodní bolesti  byly překonány a nyní kino Varša-
va čeká slibná budoucnost.  Přeji Spolku, aby vše 
šlo podle jejich představ.

KINO VARŠAVA ŽIJE
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Povinnosti, zkoušky, rozvrh hodin, bri-
gády, přátelé a vlastně celý ten kolo-
běh - taková studentská klasika. Přípra-

va na život - na to, aby člověk udržel krok se 
zrychlujícím se světem. Najednou jsem toho 
měla po krk. Zatoužila jsem zkusit si něco 
jiného. Odtrhnout se od toho shonu, podí-
vat se na vše s větším nadhledem. Jakmile 
ve škole odzvonilo naposledy, nasadila jsem 
si na záda batoh a vydala se vstříc novým 
zážitkům a zkušenostem. Ty jsem si přála 
získat. Výměnou za ně jsem plánovala nabíd-
nout pomoc při výuce v malé vesnické škole 
v podhůří Himálaje. 

Ocitla jsem se na místě, kde se zastavil čas. 
Možná jsem se v něm i vrátila o několik de-
setiletí nazpět. V Dahoo přistála z pohledu 
místních zvláštní mimozemšťanka. Na sobě 
měla kvalitní pohorky a na zádech pohodl-
ný batoh napěchovaný vším, co si myslela, 
že potřebuje. Oni zatím svahy mezi kaská-
dovými políčky zdolávali bosi nebo v jed-
noduchých gumových žabkách.  Na hlavách 
nosili zavěšené těžké balíky slámy a do hli-
něných domků s dírami místo oken si vodu 
nosili v kovových nádobách z pár set metrů 

vzdáleného pramene. Ten jim sloužil jako 
veřejná koupelna, prádelna i dřez. Sedáva-
li na slaměných podložkách a denní porci 
rýže a čočky si vařili na ohni. Kolem jejich 
obydlí postávali buvoli a pobíhaly slepice. 
V malém obchůdku si mohli koupit cukr, 
sůl, pepř, mýdlo, sešit a tužku nebo balíček 
sušenek. 

Malí žáčci do školy chodívali pěšky třeba 
i hodinu. Já měla to štěstí, že jsem bydle-
la přímo v patře nad ní. Jednalo se totiž 
o podzemí skromného domku jejich dvou 
ředitelů, bratrů - dvojčat Laxmana a Ráma, 

kde bydleli se svými rodiči, manželkami 
a dětmi. Ti se ze všech sil zasazovali o to, 
aby kvalitní vzdělání bylo dostupné všem 
v okolí jejich rodné vesnice, kdo si ho přáli, 
a to zdarma, na rozdíl od jiných, dokonce 
i státních škol. Už deset let svého života za-
světili práci pro místní komunitu, za což se 
jim nedostávalo ani nejmenší finanční od-
měny. Když bylo třeba, na chod školy i rodi-
ny si jezdili přivydělávat do města. Pyšnili se 
totiž magisterskými tituly v chemii a fyzice. 
Jak už to v Nepálu chodí, když jako mladí 
chtěli studovat, jejich rodiče museli prodat 
pole, pár buvolů a koz.

Při první hodině angličtiny jsem děti požá-
dala, aby mi ukázaly, z jaké učebnice běžně 
čerpají. Z celé smíšené třídy starších od de-
seti do čtrnácti let o patnácti žácích ji vlast-
nili pouze dva. Když byla potřeba, nechali si 
ji mezi sebou kolovat. Stála odhadem sedm-
desát korun. Na to všichni rodiče neměli. 
Na pomoc při procvičování slovíček jsem 
s sebou přivezla pexesa. To bylo pozdvižení! 
A co teprve puzzle… I čtrnáctileté děti něco 
takového viděly poprvé. Nadšeně se vrhaly 
do všech her a aktivit, které jsem si pro ně 

DOBROVOLNICTVÍ NA 
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připravila. S radostí malovaly akvarelovými 
pastelkami. A po nějaké době se mi podaři-
lo z nich vymámit i více než opakování slo-
víček a gramatických pravidel. Postupně za-
čaly časovat a skládat vlastní věty. Po šesti 
měsících jsem se mohla radovat z pokroků, 
jež nebyly k přehlédnutí. Koneckonců jsme 
spolu v jednoduchých prochladlých třídách 
nebo bambusové chatičce hned vedle nich 
trávili několik hodin denně.

Jenže to nebyly jen děti, kdo z tohoto setká-
ní mohl brát. Nebylo to i z velké části tak, že 
jsem si s nimi plnila své vlastní sny? Mož-
ná mě svět, v němž jsem vyrostla, naučil, 
že abych se mohla cítit dobře, je potřeba 
ze sebe vydat co nejvíce. A abych měla svě-
domí celkově o něco čistší, mohla jsem jed-
noduše využít situace lidí z rozvojové země 
a zajistit si tak pocit, že jsem někomu uži-
tečná. Nejedná se o trend, který je možné 
pozorovat všude kolem? Je vlastně celkem 
moderní vydávat se za dobrodince. 

Děti z Dahoo se přiučily novým hrám 
a zlepšily svou anglickou gramatiku. Pozna-
ly cizinku z daleké země. Možná však plno 
vesničanů zatoužilo po něčem více, když si 
představili ten náš „ideální život“, v němž 
lidem nehrozí hlad, vzdělání je dostupné 

všem a každý, kdo chce, má práci, která ho 
uživí. Předala jsem jim pár znalostí. A kdo 
ví, zda jsem si od nich nevzala příliš, když je 
z jejich bezstarostného pobývání ve vesnici 
mohly vytrhnout myšlenky na nedosažitel-
né sny.

Pak to přišlo. Otřesena nebyla jen zem, ale 
i osudy mnohých Nepálců. Duben a květen 
roku 2015 - téměř 8 stupňů Richterovy šká-
ly. Domky, které zůstaly stát, byly kvůli trhli-
nám a narušené statice nevhodné k užívání, 
včetně naší školy. Červená výstražná cedule 
udělená po posudku odborníků mluvila za 
vše. Nebýt ochoty a dobrosrdečnosti mých 
českých přátel a jejich známých, Rámovi 
a Laxmanovi by se v tom okamžiku býval 
zhroutil jejich velký sen postavený na touze 
dávat. Často jsou to však tragické událos-

ti, jež v lidech probouzejí složku ochotnou 
dělit se o to, co mají a zasáhnout, když je 
třeba. V Dahoo stojí nová školní budova. 
V současnosti Rám s Laxmanem pracují na 
stavbě internátu, který chudým dětem ze 
vzdálenějších vesnic umožní navštěvovat 
jejich školu.

Rám s Laxmanem jsou činorodí lidé sledu-
jící své dobročinné cíle. Člověk však na ta-
kové musí narazit. Jsou i tací, a že se jich 
právě v zemích jako je Nepál, najde mnoho, 
kteří místo aby se chopili příležitosti a za cizí 
pomoci začali konat ve prospěch svůj i lidí 
okolo sebe, upadnou v takové situaci do 
jakéhosi spánku a zvyknou si čekat, až jim 
vše spadne do klína - vždyť těm bohatým li-
dem ze Západu to tolik neubere… Je takové 
dávání pomoc? Není dávání, které zvyká na 
zlenivělé čekání, spíše braní vlastní iniciati-
vy? Dokážou si pak lidé pomoci sami, nebo 
budou i nadále sedět před prahem svého 
domu a divit se, proč před nimi z nebe ne-
spadlo vše, co by si přáli pro spokojený ži-
vot? Dávat i brát se musí umět...

Kamila Hrubá
učitelka, průvodkyně a dobrovolnice v dalekém 
Nepálu

Pocházím z Liberce, vystudovala jsem překlada-
telství a projektový management a nechala se 
uchvátit Nepálem a Indií, kde jsem působila jako 
učitelka angličtiny a němčiny, pracovala na českém 
konzulátě v Káthmándú a v současnosti provádím 
české skupiny. S nepálskou rodinou, která mě při-
jala za svou, spolupracuji na projektu obnovy školy 
v Dahoo. 

O možnostech pomoci se dozvíte na adrese  
www.peaceangelsnepal.webs.com nebo na 
e-mailové adrese Kamila.opice@seznam.cz.

A kdo ví, zda jsem 
si od nich nevzala 
příliš...

... je potřeba ze 
sebe vydat co 
nejvíce.

Výuku zahajujeme soustředěním

Škola v přírodě...
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Není snadné pomáhat, je to umění 
a každé umění vyžaduje určitou dávku 
talentu nebo obrovskou píli. Kdo po-

strádá jedno nebo druhé, může velmi snad-
no být opojen mocí a myslet si, že kontrolou 
nemohoucího páchá dobro. 

Zamyslím-li se nad tím, proč se lidé dají 
na dráhu pomahače v pomáhající profesi, 
napadají mne různá zdůvodnění. Naší mo-
tivací může být touha někomu pomáhat, 
páchat dobro, být užitečný, jen tak pečovat, 
protože máme nenaplněné pečovatelské 
ambice či přesvědčení v křesťanském du-
chu o poslání a důležitosti pomoci bližnímu 
svému.

Naše motivace může být ale také jiného 
druhu. Například pocit, že nás nikdo nebere 
vážně, a tak člověk závislý na pomoci dru-
hého, tedy na naší pomoci, bude MUSET. 
Někdy může hrát velkou roli i nezvládnutý 
vlastní egoismus, touha po tom, aby nás ko-
nečně někdo poslouchal!  

Pohnutky mohou být různé. Vycházím ze 
své téměř třicetileté praxe sociální pracov-
nice, kdy jsem na své cestě napříč sociální-
mi službami potkala mnoho lidí v pomáha-
jících profesích s různými důvody, proč TO 
šli dělat a proč TO dělají dosud nebo proč 

TO už nedělají. Je zajímavé zkoumat, jak se 
motiv často mění a co bylo prioritou v po-
máhání na začátku, není často po letech 
péče stejné.

Pracuji také jako lektorka v kurzu pracov-
níků v sociálních službách, kde jsou lidé 
s různými dovednostmi z jiných oborů než 
z pečovatelských. A při zdůvodnění své re-
kvalifikace uvádí například, že chtějí zažít 
pocit, že: „Jsem prospěšný někomu druhé-
mu a mohu pomáhat, když na to mám sílu 
a chuť.“ To jsou bohulibé pohnutky, které se 
mohou ale časem zvrhnout v něco docela 
jiného a my můžeme mít pocit, že máme 
nad závislým a nemohoucím člověkem 
MOC a KONTROLU. Nebo dokonce dojem, 
že se to vlastně od nás očekává, rozhodo-
vat za druhého, když klient už vlastně, pod-
le našeho názoru, ani neví, co je pro něho 
dobré. Někdy se z láskyplného pečovatele 
může stát necitlivý kontrolor základních 
životních potřeb. Třeba i v důsledku naše-
ho syndromu vyhoření, kdy pomáhající již 
nemá sílu ze sebe něco dávat a práce ho 
dávno netěší. „No jo, ale když už má jen dva 
roky do důchodu a důchoďák je hned vedle 
jeho bydliště, tak proč by něco měnil? On 
už to nějak doklepe a ty babky v práci vy-
drží.“ Zní to drsně? Je to moje čerstvá zku-
šenosti při rozhovoru s jednou pracovnicí 
z domova pro seniory.  

Profese jako je lékař, zdravotní sestra, 
ošetřovatel nebo pečovatelka jsou profe-
se náročné, zodpovědné a vyžadující urči-
tý charakter. Pomáhající profese mají moc 
axkontrolu nad tělem nemocného pacienta 
nebo klienta, který je závislý na tom, jak mu 
vlastně bude, když bude/nebude brát pře-
depsané léky, když bude/nebude POSLOU-
CHAT autority jako je pan doktor, sestra atd. 
Pokud my sami jsme závislí na druhém člo-
věku a ještě je pro nás autoritou, vracíme 
se v situaci podřízeného - závislého do role 
„dítěte“ a profesní autorita se stává „rodi-
čem“. 

No a katastrofa je na spadnutí, protože 
mamince a tatínkovi se neodporuje, po-
slouchají se, nebo se naopak „zlobí“ a oni 
se pak také „zlobí“ a to zase na nás, že ne-
posloucháme. Velmi častou větou, kterou 
slýcháme v nemocnicích, v domovech pro 
seniory, v léčebnách dlouhodobě nemoc-

MOC A KONTROLA  
V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Někdy se 
z láskyplného 
pečovatele může 
stát necitlivý 
kontrolor základních 
životních potřeb.
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ných bývá: „Ale paní Nováková, vy mě ale 
zlobíte, že nic nejíte, že jste si sundala tu 
plenu,…“. A protože jako autorita mám moc 
a mohu kontrolovat, tak se uplatním v roli 
rodiče a vychovatele velmi dobře. A jak se 
cítí náš pacient a klient? To nějak nikoho 
nezajímá, protože on je závislý, odkázaný 
na nás, na službu, na pomoc někoho cizího 
nebo na pomoc někoho z rodiny. Pacient, 
klient, uživatel sociální služby se může po-
tom cítit zbytečný, obtěžující, nevítaný, ne-
potřebný, nemohoucí a k ničemu. 

Situace v rodině může být stejná jako v in-
stituci, jen často dochází k prohození rolí. 
Z dcery nebo syna se stává rodičovská auto-
rita, protože maminka nebo tatínek zkrátka 
už nemohou, zapomínají, musí se hlídat, 
kontrolovat a řídit. A vzhledem k tomu, že 
jsou to role nepřirozené a jdou proti proudu 
času, tak se v nich nějak nikdo z nás necí-
tí úplně dobře a je to období velké zátěže, 
a to pro všechny. Kdo zažil, ví, kdo nezažil, 
zkusí si představit, jak by to asi mohlo vy-
padat, a najde tam mnoho úskalí a pocitů, 
proč by to tak raději vůbec nechtěl zažít.  

Dovolím si zde uvést dva příběhy ze své-
ho dlouhodobého působení v sociálních 
službách. Dvě sestry s vážným degenera-
tivním onemocněním ve věku mez 42-48 
lety. Nikdy se nevdaly, celý život bydlí spo-
lečně. Potřebují pomoc prakticky se vším 
v domácnosti. Pečovatelka pomáhá s hygi-
enou, úklidem, přípravou stravy, jedné ze 
sester i s pomocí při podávání stravy. Do 
domácnosti ještě chodí starý tatínek, který 
se střídá s pečovatelkou a osobní asistent-
kou. Služby zajišťují péči přes den a tatí-
nek „slouží“ v noci. Péče je namáhává pro 
všechny, prognóza není dobrá, zdravotní 
stav se bude zhoršovat, sestry se časem 
v důsledku zhoršení své nemoci udusí. Oko-
lí i sociální služby řeší, co s nimi doma, že 
to nebude možné do budoucna zvládnout. 
Sestry, které se dorozumívají ještě celkem 
dobře, jasně vyjádřily nesouhlas s jakouko-
liv změnou. Odmítají umístění do jakého-
koliv zařízení, i když se jejich zdravotní stav 
zhorší, rozhodně nechtějí rozdělit, jsou smí-
řené a připravené dožít společně a jednou 
i zbylá jedna sestra chce zůstat do konce 
života v bytě.  

Pečovatelky několikrát denně odemykají byt 
v úzkosti a se strachem, v jakém stavu sestry 
najdou. Potřebují mít stav sester pod kont-
rolou. Mají pocit, že za ně mají odpovědnost 
a chtějí uplatnit svoji moc a vmanipulovat 
sestry a jejich otce do souhlasu s umístěním. 
Při práci s pečovatelkami se podařilo vymezit 
jejich role, jejich míru zodpovědnosti a pod-
pořit je v tom, že jejich momentální snažení 
v péči o sestry je na maximu a že ony ne-
nesou zodpovědnost za rozhodnutí sester 
a musí respektovat jejich svobodnou vůli. 

Využili jsme institutu tzv. „dříve vyslovená 
přání“, které se věnuje tomu, jak to člověk 
chce mít, až nebude moci za sebe sám roz-
hodovat. Tím bylo písemně ošetřeno, že 
sestry budou moci zůstat spolu až do konce 
a pečovatelkám se ulevilo a přestaly na ses-
try „tlačit“. 

Všichni získali pocit, že to, co je nyní, je v po-
řádku a každý má jasně vymezenou roli, ve 
které se cítí dobře a to co přijde, to očekává 
s pokorou. Po supervizi pracovníci vyjádřili 
souhlas s nastavenou situací. V tuto chvíli jsou 
připraveni pečovat o sestry až do konce, i když 
vědí, že to nebude vůbec jednoduché. Mají 
možnost obrátit se na vedoucí, supervizora, 
hospicovou péči. Nejsou na to sami, a tak ne-
musí chtít zbavovat se zodpovědnosti a pře-
dávat sestry nemocnicím či jiným ústavům.  
Ani nemusí příliš kontrolovat a mocensky 
postupovat. Ulevilo se všem a péče se stala 
kupodivu příjemnou a obohacující.

Druhý příběh vypráví o situaci v jednom do-
mově pro seniory, kde pocit důležitosti něko-
lika pečovatelek naprosto přesáhl únosnou 
míru respektu a slušného chování k uživate-
lům domova. 

Ale začněme od začátku. Domov pro seni-
ory se zmodernizoval a jeho ředitel odešel 
do důchodu s pocitem, že může, že „jeho“ 
domov má „dobrou pověst“. 

Po změně vedení domova se situace razant-
ně změnila a dobrá pověst domova začala 
mít vážné trhliny. Nové vedení nechodilo 
mezi klienty, na oddělení je ani z personálu 
nikdo neviděl a časem si pečovatelky a pra-
covníci v sociálních službách začali péči vy-
světlovat a dělat po svém. Převládla tam 
moc nad klienty, nad jejich osudy, nad jejich 
denním režimem a nad tím, co mají chtít 
nebo vlastně nechtít – no to už vlastně ani 
časem nikoho nezajímalo. 

Pečovatelky vládly pevnou rukou a s mocí 
rostla chuť, a tak najednou opět zaznívalo 
na chodbách: „Ta bába se už zase pos....“. 
Už jsem u vás dneska byla, dědo, tak co zase 
chcete“.  Atd.  

Připadala jsem si jako před patnácti lety, 
když se toto dělo v pomáhajících zařízeních 

běžně a dalo velkou práci změnit přístup. 
Stálo to tehdy mnoho sil. V roce 2008 začal 
platit konečně zákon o sociálních službách, 
celorepublikově došlo k „převýchově“ a pro-
školení personálu od manažerů po uklízečky. 
A najednou to tady máme zpět. Stačí uvést 
do čela organizace někoho, kdo tuto filozofii 
nedrží, nebo možná jen „tlacháním“ na po-
radách. A na chození mezi lidi a klienty zkrát-
ka nemá chuť, čas nebo žaludek? 

Zde má být správně uplatněna kontrola 
a moc z pozice ředitele nebo vedoucího 
směrem k podřízenému personálu. Ale bo-
hužel není. Mnozí pracovníci své nové ve-
dení vlastně ani neznají. Dobří pracovníci 
z tohoto zařízení odešli a našli si práci tam, 
kde respekt a důstojnost k člověku, který 
potřebuje pomoc druhého, je na prvním 
místě. 

Člověk v pomáhající profesi si musí být vě-
dom, že důstojnost člověk neztrácí tím, že 
musí nosit pleny, mít různé vývody nebo je 
upoután na lůžko. Důstojnost mu bereme 
my sami tím, že se k němu začneme nedů-
stojně chovat. Nemáme právo rozhodovat 
za druhého, uplatňovat svoje představy 
o tom, jak by měl člověk jíst, spát, být ob-
lečen a co by si měl přát nebo neměl chtít. 
Pomáhající profese má být posláním, kde 
respektujeme druhého a necháváme mu 
jeho svobodu a kompetence v rozhodování 
až do konce života, pokud je toho jen troš-
ku schopen. Samozřejmě s pomocí jeho 
nejbližších, kteří znají svého člověka a mo-
hou nám při péči pomáhat. Naší snahou by 
měla být nejen perfektní péče o tělo, ale 
také o psychiku a duševní stav člověka od-
kázaného na cizí pomoc. A maximální sna-
ha o najití takového způsobu komunikace, 
abychom se s klientem dokázali vyladit na 
stejnou notu.

A jak na to? Stačí si sebe představit na místě 
člověka odkázaného na cizí pomoc a uvědo-
mit si, zda bych to takto chtěl mít i já, až se 
nebudu moci o sebe postarat.

Využili jsme 
institutu tzv. „dříve 
vyslovená přání“...

Michaela Horáčková
sociální pracovnice, lektorka, poradce

Profesí jsem sociální pracovnice a celou svoji pra-
covní kariéru se zabývám sociální prací v různých 
cílových skupinách. V posledních letech se věnuji 
komunikaci s lidmi v terminálním stádiu života 
a s pozůstalými. Toto umění, jak pomáhat umíra-
jícím a jejich rodinám, také školím. Jsem optimist-
kou, ráda poznávám nové lidi a krize ve svém životě 
přijímám jako příležitost pro vlastní zrání. 

MOC A KONTROLA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
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NĚKDY MUSÍME PADNOUT NA 
DNO, ABYCHOM SE VRÁTILI 
ZPÁTKY K SOBĚ… 
Naproti mně sedí příjemná pohledná 

blondýnka středního věku, s lehkým 
úsměvem na rtech, působí klidně 

a vyrovnaně. Je nabita pozitivitou a říkáte 
si, že je určitě jedna z těch žen štěstěny, co 
v životě pořádně nepoznaly trable a stres. 
Jen když se pozorněji zahledíte do jejích 
očí, zaznamenáte cosi zvláštního. Můžeme 
to nazvat jakkoli… možná trpká zkušenost, 
ponaučení, moudrost. Odborně bychom to 
nazvali osobní zkušenost se syndromem vy-
hoření.

S aktérkou rozhovoru se známe již několik 
let, proto jsem se rozhodla ponechat v roz-
hovoru tykání. Z důvodu citlivosti tématu je 
zachována její anonymita, neuvádíme jmé-
na ani bližší údaje. 

Syndrom vyhoření se hned spolehlivě ne-
pozná. Kdy jsi začala vnímat, že se s tebou 
něco děje?

Je to možná překvapující, ale já sama doo-
pravdy nevnímala, že se něco děje. Možná 
nyní mohu konstatovat, že jsem dostávala 
impulzy z okolí, které jsem ale vůbec nesly-
šela nebo spíše nechtěla slyšet. Když jsem 
si až v rámci léčby četla něco o syndromu 
vyhoření, byla jsem překvapena, že žádné 
velké příznaky nebyly. Ani si nejsem vědo-
ma toho, že bych prošla všemi fázemi, které 
jsou pro tento syndrom typické. Navíc jsem 

si až donedávna myslela, že takové věci se 
stávají jen vrcholovým manažerům, dokto-
rům nebo sociálním pracovníkům. Neob-
jevil se žádný dlouhodobý odpor k práci, 
žádné deprese nebo fáze frustrace, nic ta-
kového. Snad bych to mohla popsat tak, že 
ze samého velkého štěstí nebo euforie mě 
to najednou přepadlo. Ten propad byl velmi 
rychlý a já jsem jednoho dne prostě zůstala 
ležet. 

Ano, známe i příklady lidí, které jejich prá-
ce zcela naplňuje a kteří prací žijí. A přes-
to jednoho dne zjistí, že už dál nemohou. 
Měla jsi to tedy podobně? 

Přesně tak. Moje práce mě vždy těšila 
a naplňovala. Patřím k lidem, kteří mohou 
dělat to, co je doopravdy baví. To se každé-
mu v životě nepovede. Podnikám v oblasti 

komplexní péče o tělo, tzn. nejen kosmetika 
obecně, dekorativní kosmetika a líčení, ale 
i v oblasti výživového poradenství a zdravé-
ho životního stylu. Moc mě to baví a napl-
ňuje. Je paradoxem, že jsem tolik pečovala 
o druhé, až jsem sama strádala v oblasti od-
počinku, relaxace a životní harmonie.

Napadá mě jediné… kovářova kobyla…

Asi nejspíš… Byla jsem absolutní perfek-
cionistka, která chtěla mít navíc vše pod 
kontrolou a každému klientovi dát ze sebe 
absolutní maximum. Když jsem se rozhodla 
rozšířit své služby o výživové poradenství 
žádalo si to nové, větší prostory. A také 
jsem vyhodnotila jako nutnost vyzkoušet 
na sobě výživové produkty a ušít si na míru 
dietní program a být absolutně „šik“. Nikdy 
nenabídnu klientovi něco, co sama nezku-
sím, nechtěla jsem kázat vodu a pít víno. 
Takže jsem pracovala x hodin denně, jela 
jsem v původních službách, pečovala o kli-
enty, naslouchala jim, motivovala je a do 
toho ladila každý detail nových služeb. Trva-
lo to ¾ roku. Bavilo mě to a i dieta přinášela 
své ovoce, zhubla jsem 10 kg a měla jsem 
radost, že když se chce, tak to funguje. Do 
toho jsem také samozřejmě vyčlenila pocti-
vě svůj čas na děti, manžela a domácnost. 
Chtěla jsem každou roli zvládnout perfekt-
ně. Nicméně, neodpočívala jsem, už jsem 
ani nechodila cvičit, nebyl čas. Přestala 
jsem se stýkat s přáteli. Spokojení klienti 
a fungující business, to byla má priorita. 
Že jsem byla na minimu sacharidů při tak 
velkém psychickém i fyzickém zápřahu, a že 
jsem ze samé euforie necítila žádné strá-
dání a nevnímala signály unaveného těla, 
umím posoudit až zpětně. Když začnete 
podnikat, nikdo vám neřekne, jak to udělat, 
abyste správně rozložili síly a balancovali. 
Business je vaše další dítě. Dnes také vy-
hodnocuji, že jsem si vlastně nikdy neřekla 
o pomoc a brala jsem jako moji povinnost 
to vše zvládnout sama. Byla jsem totiž tak 
vychovávaná. Být hodná holka. Neodmlou-
vat, nestěžovat si a dotahovat věci do kon-
ce… do dokonalého konce. 

Ten konec nebyl ale úplně dokonalý… Kdy 
nebo jak vůbec ta „stopka“ přišla?

Najednou, v určitý moment, kdy už rozší-
řený business perfektně fungoval, jsem se 

Chtěla jsem každou 
roli zvládnout 
perfektně.

ROZHOVOR
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přistihla, že každý večer přemýšlím, jaká 
klientka mne čeká a zdali budu schopna na-
plnit její očekávání. Objevil se jakýsi strach 
ze selhání. Ten strach byl postupně tak ob-
rovský, že jsem u jedné klientky téměř ne-
byla schopna dokončit akci. Stupňovalo se 
to, ještě teď mě mrazí, když o tom mluvím. 
Já totiž asi skrytě vnímala, že mi dochází 
baterky. K vnitřnímu strachu se přidal třes 
rukou a postupně i třes celého těla, nad-
měrné pocení a dušnost. Dnes tedy vím, 
jak fungují panické ataky. Pak už to bylo 
rychlé… Jednoho dne ráno jsem zabalila 
všechny věci v salónu, zrušila všechna set-
kání s klienty a můj manžel mě nalezl ležet 
doma. Pak jsem ležela hodně dlouho, než 
jsem se do salónu znovu vrátila…

Pamatuješ si, co se ti honilo v ten okamžik 
hlavou?

Ano. Že jsem totálně selhala. 

Jak to nesla tvoje nejbližší rodina? Je vů-
bec možné v takové situaci tomu druhé-
mu pomoci?

Manžel byl v šoku a myslím, že děti též. Je-
dinou větu, kterou jsem pronesla, byla: „Už 
nemůžu…“ Nevěděli, jak mi mají pomoci, 
ani co dělat, nikdy se s ničím podobným 
nesetkali. Máme dvě dcery ve věku 6 a 11 
let, bylo to náročné. Najednou ta maminka, 
která za všech okolností funguje na 180%, 
jen leží a dívá se na Wimbledon. Starala 
jsem se sice o děti dál, ale fungovala jsem 
jako robot. Časem pomohlo to, že jsme 
o tom s dětmi otevřeně hovořili. A rodina, 
hlavně děti, bylo to, co mě ještě vracelo 
zpět do života. Všech rolí na světě se asi ně-
jak můžete vzdát, ale přestat fungovat jako 
máma, by pro mě bylo nepředstavitelné. 
Dnes děti vědí, co je to syndrom vyhoření, 
i jak fungují deprese. Samozřejmě úměrně 
jejich věku. 

Co může rodina pro vyhořelého udělat, 
pokud to vůbec jde?

Z mého pohledu, pouze tam být a dávat 
podporu. Nepomůže vám slyšet, jak jste se 
přepínala, nechtěla přijmout pomoc a ne-
poslouchala, co vám okolí říká. Tuto refle-
xi si musíte udělat sami. Navíc, sám sobě 
partner také vyčítá, že se mu nepovedlo vás 

„zpomalit“. Nevyčítejte si to, když se blízký 
člověk žene do neštěstí a neposlouchá své 
tělo, natož vás, nic s tím neuděláte, není ve 
vašich silách to změnit, pokud sám nebude 
chtít.

Povedlo se ti zmíněnou sebereflexi pro-
vést bez pomoci odborníka? Myslím bez 
psychoterapeuta nebo psychologa?

Částečně. S terapeutem jsem absolvovala 
pouhá 3 sezení. Myslím, že s jeho pomocí 
jsem si velmi rychle ujasnila životní priority 
a nalezla cestu, jak změnit přístup, životní 
styl a nalézt v sobě také více své ženskosti. 
Navždy si budu pamatovat jeho slova, kte-
rá pronesl na našem prvním sezení: „Sem 
přijde krásná ženská a já po 5 minutách 
zjistím, že mi tady sedí chlap. Který navíc 
nemá hranice…“ To, co mi také hodně po-
máhalo byla četba, různé přednášky pana 
Duška a Dr. Šuly. Osobně nebo na internetu. 
Četla jsem jak odbornou literaturu na téma 
syndromu vyhoření, tak knihy o osobním 
rozvoji. Mojí biblí je a již vždy bude kniha 
„Miluj svůj život“ a přednášky paní Světla-
ny Čiberové, se kterou jsem měla tu čest se 
sejít i osobně. Také jsem hodně času trávila 
v lese. Chodila jsem obvykle sama nebo se 
psem a rovnala si celé dlouhé hodiny své 
myšlenky. Celá proměna a uzdravení se ale 
bohužel neobešla bez antidepresiv a prášků 
na spaní. Byla jsem téměř rok pod dohle-
dem psychiatra. 

Co vše jsi teda musela změnit?

Především změnit přístup sama k sobě. Za-
čít si nejdříve vážit sama sebe a mít se na 
prvním místě. Nebýt zde neustále jen pro 
druhé. Přestat vše hlídat a u všeho být. Pře-
stat nechat sebou manipulovat a přestat 
se strachovat, že když lidem nevyhovím, 
tak mě nebudou mít rádi nebo mě budou 
nepříjemně konfrontovat, nedej Bůh, mě 
vyřadí ze svého života. Dnes si dovedu říci: 
„No a?“ Pokud to ti lidé berou takhle, tak 
stejně do mého života nepatří. Každý vztah 
musí být vyvážený, do každého vztahu se 
investuje, ale potřebujeme také něco do-
stávat. A teď nemluvím o materiálních 
věcech. Také kombinace „hodné holky“ 

a „paní dokonalé“ je vražednou kombinací. 
Prostě jsem to musela, jak se říká, „pustit“ 
a nechat některé věci žít svým vlastním ži-
votem. A také odpustit… především sama 
sobě. Dovolit si selhání. Také už pracuji 
jen 6 hodin denně a jeden pracovní den 
v týdnu mám pouze pro sebe. Paradox je, 
že nakonec zjistíte, že to stačí. Změnili jsme 
i vyváženost rolí v domácnosti a péči o děti 
neboli odstranili nevyváženost. Dokonce si 
dovolím tvrdit, že můj manžel se nyní cítí 
více jako muž. 

Říkáš si někdy, že se to prostě muselo 
stát? Že ti to něco pozitivního přineslo?

Ano, myslím, že určitě ano. Už jen z prosté-
ho důvodu, abych si začala všímat v životě 
jistých skutečností, jiných hodnot a začala 
vnímat život v jiných dimenzích.  V naší ro-
dině nyní fungujeme jako tým. Sdílíme spo-
lečně to, co jsme předtím spolu nesdíleli. 
Nalezla jsem znovu přátele, ale jen ty, kteří 
za to stojí. Dnes mám vyhraněný čas, který 
je pouze můj a věnuji se v něm tomu, na 
co mám momentálně chuť a náladu. Když 
si lehnu a čtu nebo spím, nemám ten tí-
živý pocit plný výčitek, že se flákám. Spím 
daleko více než kdykoli jindy a více si hlí-
dám svoji energii. Už vím, že není bezedná. 
A naučila jsem se brečet, dostávat ze sebe 
emoce, pokud chtějí ven. Také jsem začala 
žít přítomným okamžikem, neřeším, co bylo 
a to, co nemohu změnit nebo ovlivnit. Ně-
kdy holt musíme padnout na dno, abychom 
se vrátili zpátky k sobě. 

Co bys vzkázala všem, co se možná řítí do 
podobného průšvihu a nevnímají to? Nebo 
možná to můžeme nazvat poselstvím…

Žijte tady a teď, ne minulostí nebo pouhou 
budoucností. Nečekejte, že budete dělat 
něco až, když... Otáčejte své myšlenky na 
pozitivní, vždy myslete na to, co máte, ne 
na to, co ještě nemáte. Protože, když se 
vám povede doopravdy se zaměřit se na 
to, co máte, tak zjistíte, jak moc jste bohatí. 
A není to o penězích…

Michaela Mrštíková
lektorka, koučka a psychoterapeutka

Často se bojíme dělat věci tak, jak je cítíme, proto-
že to pro nás znamená vystoupit ze své komfortní 
zóny. Pomáhám lidem hledat cestu nejen k osobní-
mu rozvoji, ale i k sobě samým, což znamená také 
objevit svůj vnitřní kompas, aby mohli žít, podle 
vlastních představ. K zodpovězení některých otázek 
potřebujeme o něco více odvahy. Ke štěstí totiž ne-
vedou žádné zkratky. 

... přestat fungovat 
jako máma, by 
pro mě bylo 
nepředstavitelné.

Sdílíme společně 
to, co jsme předtím 
spolu nesdíleli.
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Jako děti

Když je člověk dítě, tak je vše jasně dané. 
Škola, rodiče, rodina, kamarádi a náš život. 
Všechno to má svá jasná pravidla, máme 
jasně dané mantinely. Ironicky ale v tom-
to období dokážeme fungovat více celistvě 
a uvědoměle. Jako děti se totiž ještě spo-
léháme na přirozenost života, intuici a náš 
vnitřní hlas. Jak ale dospíváme, tak začne-
me žít více logicky, více podle očekávání 
ostatních než dle svého. Víte, co je nejčas-
tější věta, kterou dítě slyší od doby, kdy se 
naučí mluvit? Poslouchej! A my najednou 
dáváme jako diví a všichni okolo berou. Je 
nám postupně odebírána svoboda a pocit 
vlastní celistvosti. Přece jenom jsme sociál-
ní bytosti a musíme se přizpůsobit. Problém 
je, že ve většině případů toto období neza-
hrnuje volbu a díky tomu ztrácíme svobo-
du a učíme se přijímat rozkazy a pravidla. 
Jinými slovy se učíme především dávat. 
Není velkým tajemstvím, že v naší společ-
nosti si většina lidí skutečně neumí říci o to, 
co chce. 

V systému

Když už jsme dostatečně staří a „vychova-
ní‘‘, přijde systém. Ten školní, aby nám dal 
víc pravidel. A tak dostáváme první systé-
movou nálepku s titulem žák nebo žákyně. 
To s sebou nese další odevzdávání, jelikož 
pod tímto titulem se zase skrývá nějaké 
očekávání. Tak rok po roce procházíme prv-
ním a druhým stupněm systému, na jehož 
konci máme vědět, co z nás bude. Jinými 
slovy, máme odevzdat svoji svobodu proto, 
aby nás společnost dokázala zařadit. Ti, kte-
ří měli více štěstí, skutečně přišli na to, co 
je těší a v čem jsou dobří. Ti méně šťastní 
zkrátka museli někomu, nebo v něco vě-
řit, a někam vykročit. Jen aby strávili další 
čtyři roky v systému, který potírá individu-
alitu a dává nálepky. Tak se běžně děje, že 
se většina jedinců vydá za honbou titulů, 
aby se dokázali ještě více zaškatulkovat ve 
společnosti. Zkrátka zapomeneme na to, co 
jsme věděli jako malé děti. A to, že podstat-
ná je činnost sama o sobě bez ohledu na 
výsledek. Proto je pro malé děti učení tak 

přirozené a jednoduché. Ony se nedívají za 
horizont, ale na to, kde je jejich noha teď. 
Za to my jsme se naučili všechno dělat ve 
víře společenské hodnoty namísto hodnoty 
naší vlastní. 

Obchod s časem

Pokud bych to měl hodně zjednodušit, tak 
se nejvíce obchoduje se životem, potažmo 
s časem. Dáváme čas a na oplátku si za to 
něco bereme, neboli zase dostáváme na-
zpět. Život sám se pro nás stal směnným 
obchodem, a proto už o něm nedokážeme 
mluvit moc jako o celku. V pracovním životě 
to znamená standardně osm hodin denně 
odevzdat práci, pak máme volno. Za těch 
osm hodin dostaneme zase něco nazpět. 
Důležitým aspektem je - proč!? Důvod, se 
kterým děláme tu či onu činnost, vytváří 
základní a nejdůležitější rozdíl v našem ži-
votě. Rozhoduje o tom, jak moc vědomě 
tvoříme svůj život. Pokud cokoliv v našem 
životě trpíme, tak jsme automaticky v roli 
oběti a dáváme, protože přirozeně oběť ni-

DÁVÁME A BEREME, 
TŘEBA ŽIVOT!

DÁVÁME A BEREME, TŘEBA ŽIVOT!
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kdy nic nedostává. Pokud však ale i v těch 
nejtrpčích věcech v našem životě dokáže-
me vidět smysl, dokážeme z nich udělat 
vědomě něco ke svému zisku a rozhodnout 
se, kdy už toho bylo dost, potom se dostá-
váme do stavu, kdy dokážeme vědomě brát 
a dávat a ze života se začne vytrácet onen 
aspekt oběti. 

Odchod z práce

Sám jsem zažil to, že jsem byl odejit z práce 
a sám jsem dal i výpověď. V prvním případě 
jsem trpěl jak pes za horkého dne bez vody. 
V druhém případě jsem trpěl, než jsem výpo-
věď dal. V obou případech to ale znamenalo 
jedno. Dostal jsem svobodu, možnost volby, 
co dál. V naší společnosti stále věc vnímaná 
negativně - být bez práce. Ale i tady je potře-
ba rozlišovat úroveň vědomého rozhodnutí. 
Někdo je nezaměstnaný, protože nechce 
pracovat. Někdo jiný ztratil smysl v tom, co 
dělal a rozhodl se hledat jinde. Jinými slovy, 
když dostáváme něco, co v nás dusí to nej-
lepší, nikdy z nás nemůže vzejít to nejlepší. 
Což je věc, která se váže na to, jaké jsme 
měli dětství. Na jakoukoliv změnu můžeme 
pohlížet buď jako na možnost, nebo na úděl. 
Rozhodnout se jestli chceme být obětí, nebo 
aktivním účastníkem. Změna sama o sobě 
nikdy nenese přívlastek dobrá nebo špatná, 
to je pouze naše rozhodnutí, jaká bude. 
 
Očekávání

Pokud bych měl být konkrétnější v pracov-
ním životě, tak se jedná o proces dávání 
a brání ve dvou rovinách. Nerovnováha na-

stává v momentě, kdy jedna ze stran tento 
vztah vnímá vědoměji. Například zaměstna-
nec si je vědom, že mu bude po roce něco 
přidáno nebo ho povýší, ale jeho vedení na 
to zapomene. Samozřejmě se to odrazí ve 
výkonu onoho zaměstnance, jelikož si přijde 
opomenutý. S tím bude spojena negativní 
emoce a hned i negativní odezva. Jelikož na 
sebe bude chtít upozornit. Přestane zkrátka 
dávat, protože nedostal slíbenou odměnu. 
Z toho vyplývá i hlavní role nadřízených. Ne-
jen lidi řídit, ale především se o ně starat. Je 
to jako s vozidlem. Pokud ho umíme řídit, tak 
se dokážeme dostat z jednoho místa na dru-
hé, ale pokud se o něj staráme, tak se tam 
můžeme dostávat opakovaně po dlouhá léta 
nebo třeba s nižší spotřebou. Každý chceme, 
co nám bylo jednou přislíbeno, a každý chce-
me, abychom byli součástí férové hry.  

Vztahy

V případě vztahů to není jiné. I zde chceme 
vidět rovnost, chceme být součástí vztahů, 
kde jedna strana více nedává a druhá více 
nebere. Každá moudrá knížka na vztahy 
bude uvádět nějaký opis fráze, že důleži-
té je porozumění. Což nechci říkat, že není 
pravda, ale současně si myslím, že ještě dů-
ležitější je pocit sounáležitosti. Způsob, jak 
jeden s druhým dokáže vycházet tak, aby se 
oba cítili stále dobře. V každém vztahu, jak 
partnerském, tak pracovním byly, jsou a bu-

dou krize, a to je známka vývoje. Podstatné 
je jejich řešení a výsledek. Pokud na jedné 
straně převládne dávání nebo brání, tak se 
systém zhroutí, jelikož se jedná o nerovnou 
hru. V dnešní době se též setkávám s boře-
ním zaběhnutých rolí dle pohlaví, což je zase 
přeneseně systém dávání a brání. Rozdává-
me a bereme role, jako něco produktu po-
dobného. Žena vaří a stará se o děti a muž se 
stará o zabezpečení domácnosti. Staré pojetí 
rodiny, které je dodneška ještě v některých 
rodinách tradováno. Potíž je ale v tom, že 
v této době je to už na škodu. Vznikají díky 
tomu totiž nerovné příležitosti, a tím pádem 
nerovnost na prahu dávání a brání. 

Hra

Představte si soutěž v přetahování lana. 
Střed lana se houpe nad středovou čarou, 
přes kterou je třeba jednu stranu přetáh-
nout. V momentě, kdy má jedna strana pře-
vahu a střed lana a hrací plochy jsou od sebe 
vzdáleny, hra končí. Jedna strana si vzala víc 
lana než ta druhá.

Tato metafora se dá aplikovat na vše v životě. 
V momentě, kdy vyjdeme z rovnováhy, tak se 
systém zbortí. Bohužel je naší přirozeností 
tyto systémy mnohdy udržovat při životě ješ-
tě dlouho po tom, co už měly být nahrazeny. 
Pokud chceme hledat rovnováhu, musíme 
se naučit vědomě posuzovat, co dáváme 
a bereme, co dostáváme a odevzdáváme. Je-
dině tak dokážeme najít rovnováhu v životě 
a nebát se změn. 

Lukáš Zajíček
herec, lektor, cestovatel, filozof

Pocházím z ekonomického prostředí, několik let 
jsem působil v oblasti firemního nákupu. Od roku 
2017 jsem se začal intenzivněji věnovat improvizač-
nímu divadlu, aplikované improvizaci a tématům 
autenticity a vlastních hranic. Na mé cestě mě 
nejvíce obohacuje pěší cestování, především Sva-
tojakubská cesta.

A my najednou 
dáváme jako diví 
a všichni okolo 
berou.

Z toho vyplývá 
i hlavní role 
nadřízených. 
Nejen lidi řídit, ale 
především se o ně 
starat.

Život sám se pro 
nás stal směnným 
obchodem...

DÁVÁME A BEREME, TŘEBA ŽIVOT!
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V jedné hezké písničce o lásce od Jar-
ka Nohavici se zpívá „To, co nemám, 
nemůžu Ti dát“. Hezky to vykresluje 

to, co se na rovině dávání a braní odehrává 
ve vztahu rodičů a dětí. Oproti jiným vzta-
hům - přátelským i partnerským - rodičov-
ství nefunguje na bázi rovnováhy. Zralý rodič 

je připravený dávat víc než brát. Pokud tomu 
tak není, dítě strádá a to, co nedostalo, je 
pro něj velmi těžké předat další generaci.

Co a jak tedy dětem dávat?

Blíží se třetí a páté narozeniny mých dcer, 
a tak se žhavým tématem rodinných diskuzí 
a telefonátů stává, co dostanou za dárky. Tak 
například tatínek jim koupí loutkové divadlo, 
protože když byl malý, chtěl být herec a to se 

mu nepodařilo. Babička se ptá mě, co by si 
přály (rodič je přece na dítě největší odbor-
ník, že jo) a podle prababičky by to mělo být 
něco, co budou „potřebovat“ (raději o číslo 
větší a ať se to nemusí žehlit). Někdo si myslí, 
že je důležité, aby bylo dárků hodně. A ně-
kdo bere narozeniny jako ideální příležitost 

k podpoře skromnosti a často mluví o tom, 
že je důležité, aby toho dítě dostalo přede-
vším málo. Někteří příbuzní mají svůj dárek 
opravdu promyšlený a věnují jeho výběru 
spoustu času. No a určitě se najde v rodině 
i člověk, který se na nic neptá, koupí to na 
benzínce po cestě na oslavu a nakonec se 
trefí ze všech nejlíp.

Každý máme zkrátka jedinečný způsob ob-
darovávání druhých. Ovlivňuje ho náš životní 

příběh, hodnoty generace, ze které pochá-
zíme, a především to, jak jsme dostávali my 
sami. Kdybychom si mezi sebou darovali 
pouze věci, bylo by to docela jednoduché. 
Obdarovaný se může mile usmát, poděkovat 
a doma to strčit do sklepa.

Pojďme si ale na chvilku představit, že darem 
je celé naše rodičovství a způsob, jak se jako 
dospělí k dětem vztahujeme. Do určitého 
věku je dítě velmi otevřené. Přijímá to na-
těšeně, s vykulenýma očima a odevzdaným 
srdcem stejně jako skutečné dárky na naro-
zeninové oslavě.

Předávání a dávkování rodičovských darů 
je tedy velká zodpovědnost a obnáší mno-
ho otázek. Dáváme dětem to, co bychom 
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byli rádi od rodičů dostali my sami? To, co 
si myslíme, že je nejpotřebnější? Vše, co si 
umanou? Raději nic? Promýšlíme to, čteme 
knihy o výchově a diskutujeme o nich s přá-
teli, nebo se chováme spontánně? Darujeme 
obřadně nebo přirozeně? Jaký používáme 
obal? Jak moc obětujeme sami sebe, aby 
náš dárek byl opravdu ten nejlepší? Jak moc 
jsme zklamaní, když se o něj dítě potom příliš 
nezajímá nebo ho dokonce úplně ignoruje?

Abych nám rodičům volbu daru trochu 
ulehčila, zeptala jsem se padesáti svých fa-
cebookových přátel mezi 25 a 60 lety, růz-
ných pohlaví, povolání i národností na otáz-
ku „Jaký největší (nehmotný) dar jsi dostal/
dostala od svých rodičů?“. Tady jsou některé 
odpovědi:

„Schopnost tolerance a přijímání druhých - 
jiných národností, ras, sociálních tříd, nábo-
ženství a lidí, kteří mají jiné názory než já. 

Vyplývá to asi z toho, že jsem věděla, že ne-
můžu udělat nic, kvůli čemu by mě přestali 
mít rádi.“

„První, co mě napadne, když se řekne největ-
ší nehmotný dar od mých rodičů je „špatný 
příklad“. Dar špatného příkladu a pomáhání 
si s jeho uvědoměním (po letech například 
dojde ke zhodnocení vztahů, činů apod. - je-
jich vlastní sebereflexe) je dle mého názoru 
jedním z nejlepších darů...“

„To je jednoduchý. Dali mi lásku.“

„Chuť vzdělávat se.“

„Dobrý vzor v tom být dobrá hostitelka - 
a mít všude uklizeno, když přijdou hosti 
(i když já to trochu šulím a nemusím mýt  
každý měsíc okna jako mamka) - vždy ke 
všem byla milá a všechny pohostila.“

„Dobrý stabilní domov bez bojů a hádek.“

„Neměli moc peněz, ale jako na jedináčka si 
na mě vždycky udělali čas... Hráli se mnou 
spoustu her, četli mi před spaním, podpořili 
mě v jakémkoliv kroužku... Zní to jako samo-
zřejmost, ale spousta mých spolužáků si ne-
mohla ani z půlky tolik zkusit. Hodně mě naši 
podporovali i se studiem - nikdy mi neřekli 
musíš tohle a tamhleto... to byl pro mě ta-
kový hnací motor, abych to dokázala sama.“

„Z nehmotných asi dar vzdělání a to bez ja-
kýchkoliv výčitek a vždycky... Podpořili jakou-
koliv blbost, kterou jsem si vymyslela.“

„Pro mě bylo a je nejcennější, že jsem vždy 
věděla, že mě budou rodiče bezpodmínečně 
milovat nehledě na okolnosti, což mi doda-
lo a dodnes dodává klid do života. To stejné 
bych chtěla dopřát svým dětem.“

„Lásku a péči.“

„To, že nevolili tu nejjednodušší cestu - po-
slat mě do ústavu, ale že si mě nechali doma 
a mohla jsem být s rodinou.“ (pozn. dotazo-
vaná má tělesné postižení)

„Nejcennější dar bylo, že mě naučili u všeho 
nejdříve hledat řešení a pobrat to s humo-
rem... A zpětně vidím obrovskou výhodu, že 
se mi věnovali, vždy. Nepamatuju si, že by 
mě odbyli.“

„Výchova, protože podobně vychovávám 
moje děti. S dcerou se teď hodně bavím 
o úctě k lidem. Pamatuju si, že tohle mi 
mamka taky říkávala, i když ne přímo, že by 
volila tato slova. Slušnost u ní vítězila. Od 
taťky jsem si zase vzala humor za všech okol-
ností. Podporovali mě ve studiích a v dětství 
mi ukázali Českou republiku a za to jsem jim 
vděčná.“

„Skvělé dětství. To, že vím, jaký chci být ro-
dič. Jako oni byli a jsou.“

„Mně mamka říkala, co já ti, holčičko, můžu 
radit, podívej se na mě, jak já žiju. Ale taky 
často říkala, ať se na nikoho neohlížím a ří-
dím se tím, co chci, abych dělala, co dělat 
chci a hlavně ať jsem spokojená. Ale rady 
nedávala a hodnoty jsem moc nepřevzala. 
Nejlepší asi prostě bylo, že neradila.“

„Nejlepší předaná hodnota bylo to, že mě 
nechali žít a volně si vybrat, co chci dělat. 
Takže jakási svoboda a respekt.“

Odpovědi byly docela pestré, ale našla jsem 
tři dary tutovky, které se opakovaly nejčastě-
ji. Byla to láska za každých okolností, stabilní 
zázemí a respekt k vlastní cestě dítěte. Co se 
týče hodnot, mnohokrát byla zmíněna sluš-
nost, úcta k druhým, humor a nadhled. Ani 
jeden z padesáti lidí neodpověděl „dobrou 
radu do života“.

A jaký největší dar můžou dospělé děti dát 
svým rodičům? Tak na to jsem žádný minivý-
zkum nedělala. Ale po přečtení odpovědí na 
ten původní mě jeden napadl. To, když jejich 
dary (ty skvělé i ty méně povedené), přijme-
me s vděčností a ty dobré předáme dál.

Zuzana Zavadilová
psycholožka v Buď šnek, školní psycholožka, lektor-
ka jógy

Zabývám se psychologickým poradenstvím zejmé-
na v oblasti rodinných vztahů, mateřství a životního 
stylu. V rámci projektu „Buď šnek“ propaguji jedno-
duchý a přirozený styl života a umění žít v přítom-
ném okamžiku.

Každý máme zkrátka 
jedinečný způsob 
obdarovávání 
druhých.

... darem je celé 
naše rodičovství 
a způsob, jak se jako 
dospělí k dětem 
vztahujeme.

O DARU RODIČOVSKÉ LÁSKY



36

VÝCHOVA JAKO DAR

přicházejí s neustále novými podněty. A běda 
jim, jak budou hry nudné. I toto je důvod, proč 
na nás vzrostly nároky v oblasti kreativity a zá-
bavnosti. Partner, který není dost zábavný, je 
v současnosti málo atraktivní. Naštěstí i ten-
tokrát mohou rodiče delegovat. Na animátory 
v kroužcích, příměstských táborech, počítačo-
vé hry, internetovou či televizní zábavu. 

Nepřekvapí, že děti vyrostlé na hře totéž oče-
kávají i od skutečného zaměstnání. Práce mě 
musí bavit. Nadřízený pokračující v práci rodiče 
či učitele/vychovatele mě musí atraktivně mo-
tivovat. Vznikl na tom i samostatný motivační 
obor, tzv. gamifikace. Práce jako podmínka 
přežití už leckde neplatí. I bez práce jsou ko-
láče. Chceme, aby časový podíl práce v našich 
životech klesal. Podle již zmíněného průzkumu 
v úvodu považovalo v roce 1991 práci za v živo-
tě důležitou 59% Čechů, v roce 2017 se tento 
počet snížil na 51%. Naopak vzrostl význam 
volného času z 22% (1991) na 39% (2017). 

Kam bude tento vývoj směřovat dále? Názory 
futurologů jsou pestré. Někteří hovoří o katas-
trofách, které lidstvo vrátí opět k nutnosti usi-
lovně pracovat, aby přežilo. Jiní se hrozí ještě 
většího ústupu práce ze života člověka, neboť 
ho nahradí roboti či jejich příbuzní. Dalším ze 
scénářů je hledání paralel se zaniklými civiliza-
cemi, jejichž konec způsobil přílišný blahobyt. 
Nepovede inflace hravosti a zábavnosti ke ztrá-
tě její atraktivity?

Myslím si, že tam, kde se práce jako nástroj vý-
chovy vytratila, je potřeba ji znovu vrátit. Děti 
by měly mít v domácnosti na starosti, přimě-
řeně věku, své oblasti. Od šesti let je k tomu 
ideální doba. Pomůže to představit práci jako 
něco samozřejmého. Něco, k čemu mě ti druzí 

nemají povinnost motivovat zábavností či ka-
pesným. Znamená to, že rodiče na svém pří-
kladu ukazují práci jako něco běžného. Pokud 
je nebaví práce placená, a podle některých 
průzkumů dvě třetiny Čechů to chodí do práce 
vydržet, měli by vést děti k práci v domácnosti 
a sami jít příkladem. Zda to bude na zahradě 
nebo při úklidu je celkem jedno. 

P.S.:
Nahrazování práce zábavou platí jen pro vyspě-
lé země a ještě ne pro všechny rodiny. Menšina 
lidí na zeměkouli takový život žije. Jak konstatu-
je jedna známá metafora. Třetina lidí na Zemi 
neví, zda bude mít co jíst, třetina nepřesáhne 
ve svém životě majetkově hodnotu motocyklu 
a nejbohatší třetina řeší, že není dost šťastná.

Roku 1991 v průzkumu Fakuty sociálních 
studií brněnské Masarykovy univerzity 
(FSS MU) 86% Čechů odpovědělo, že je 

pro ně v životě důležitá rodina. V roce 2017 
bylo výsledné číslo stejné, také 86%. Důleži-
tost rodiny je naší jednoznačnou, dlouhodo-
bou prioritou.

Jeden z největších darů, který mohou dát rodi-
če svým dětem, je dobré vychování. Můžeme 
mít různé představy o tom, co se skrývá pod 
souslovím dobré vychování. I náš pohled se 
může v čase měnit a přehodnocujeme, zda 
jsme našemu dítěti dali dobré základy do živo-
ta. Vliv na to má i cesta, která k dobrému vy-
chování vede. A ta se hodně proměnila. 

V minulosti byly děti vychovávany rodiči zapo-
jováním do práce. Od poměrně útlého věku 
dostávaly na starost, dnes bychom řekli, že na 
ně rodiče delegovali, péči o zvířata, domácí 
práce, sourozence, trhání ovoce, pomáhání 
na poli… Práce byla součástí rodiny a nešlo 
jen o tu, kterou někdo platil. Doma bylo stále 
co dělat. A pokud vyšel čas na hru, byla s vrs-
tevníky či samostatně. Vývoj civilizace přinesl 
významné změny. Zmíním dvě z nich. Práce 
doma výrazně ubylo, starost o zvířata je vět-
šinou hobby, pokud vůbec v domácnosti jsou. 
V mnoha rodinách jsou jedináčci, hodně toho 
zastane automatická pračka, nakoupené polo-
tovary nebo kuchyňský robot. Přírodu studu-
jeme v ekofarmách. Domů se chodí primár-
ně odpočívat nebo si užívat zálib, nechceme 
v klasickém slova smyslu pracovat. Také proto 
měla kam placená práce expandovat a může 
na sebe brát i podobu home office. Vychová-
vat děti prací přestalo být v rámci domácnos-
ti běžné. A tak se výchovným procesem stala 
hra i ve formě sportu a sbírání zážitků. Rodiče 
si s dětmi hrají a stávají se tak animátory, kteří 

Michal Knězů Mrvka
lektor, konzultant, kouč, jednatel Aperta, s.r.o.

Jsem otec, který hledá způsoby, jak ještě více své 
děti zapojit do domácích prací. Je to jedna z mých 
výchovných priorit.

Vychovávat děti 
prací přestalo být 
v rámci domácnosti 
běžné.

... děti vyrostlé na 
hře totéž očekávají 
i od skutečného 
zaměstnání.
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chceme a co nechceme… Nejsme pokrytečtí 
jako nejen Hanáci, když říkáme, že si nevezme-
me, ale při tom bychom tak rádi… 

Dáváním to děláme zcela opačně. Umenšuje-
me ze svého Já a rozšiřujeme druhé. V každém 
daru je kus otisku nás samých, ale i zrcadlení 

toho druhého. Tak jak ho vnímáme. Co mu dát, 
aby to bylo vhodné, líbilo se to, udělalo to ra-
dost… Dáváním přetrváváme v druhých nebo 
u druhých. Opět s velkou odvahou se odhalu-
jeme, nejvíc ve svém postoji k druhým, k tomu, 
jak je milujeme, jak jim rozumíme, jak o nich 
přemýšlíme…

Je velké štěstí mít kolem sebe lidi, kteří nám 
dávají dobré ze sebe a dobré pro nás a berou 
nám to špatné z nás nebo kolem nás. Je umění 
to přijímat. A vlastně to chce také odvahu. Od-
vahu k naší vlastní změně. Přijmeme-li, že z nás 
nebo nám ubylo - necháme si vzít - měníme 
se. A to samé, když přijmeme něco nového či 
jiného, co nám je nabízeno. I tady nás to trochu 
změní.  

Jsou lidi, kteří jen berou - sobci. I ti, kteří jen 
dávají - altruisti. A jsou tací, kteří neberou ani 
nedávají.  A žijeme i s těmi, kteří neumějí při-
jmout. Jak jim říkáte? Já po dnešku srábotky.

Nedávno jsme byli s přáteli z Hané 
u nich na víkend. Výletovali jsme a po-
vídali. Společně se smáli „hanácké-

mu“ zvyku říkat na návštěvě na hostitelovy 
nabídky:  „Ne, já nic nechci, nedělejte si žád-
né starosti…“. Zkrátka nechat se dlouze pře-
mlouvat k ochutnání, vzetí si.  Jasně, shodli 
jsme se, že to není jen typicky hanácké.  A já 
pak v noci přemítal, jestli umím brát i dá-
vat, a co je k tomu nutné mít. Skončil jsem  
u odvahy.

Dát i brát je riziko. Nejen v tom, že dáte něco, 
co je nevhodné, nebo si vezmete něco špatné-
ho. Je to hlubší. Dáváním i braním říkáme svě-
tu, jací jsme, je to čin sebetvorby. 

Braním se přímě hlásíme k tomu, že něco 
chceme, nebo nechceme. Naše Já zcela jasně 
promlouvá, vymezuje se a utváří sebe i novou 
dimenzi okolí. Mění ho. Braním rozšiřujeme 
svůj prostor na úkor prostoru druhého. Ke svě-
tu tím promlouváme o sobě. Odhalujeme se. 
Nejvíc ve svém postoji k sobě samému, jak se 
máme rádi, jak si věříme, na čem trváme, co 

Dáváním i braním 
říkáme světu,
jací jsme, je to čin 
sebetvorby.

V každém daru 
je kus otisku 
nás samých, ale 
i zrcadlení toho 
druhého.

O ODVAZE DÁVAT A BRÁT 
A UMĚNÍ PŘIJÍMAT

Oldřich Kvasnička
lektor, kouč soft skills, jednatel společnosti 
Aperta, s.r.o.

Baví mě přemýšlet i o maličkostech denního 
života a hledat v nich hlubší souvislosti s naším 
chováním, přemýšlením, naším JÁ.
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ TIPY

Lektoři Aperty doporučují:

Zpříjemněte si všední dny u filmových večerů:

LACO DÉCZI - TOTÁLNĚ VYTROUBENÝ MOZEK 
Tomáš Poláček

Viděla jsem Laca naživo a chtěla o něm vědět víc.  Životní 
rozhovor s tímto „hulvátem, sprosťákem, ale neskutečně svo-
bodným, vtipným a laskavým člověkem“ skvěle vede Tomáš 
Poláček. To se čte na jeden nádech. S výdechem se i pořádně 
zasmějete. A začnete poslouchat jazz. A mimochodem Laco 
skvěle maluje.   2017, BizBooks

POD SNĚHEM Petra Soukupová

Tři sestry a jejich děti v jednom autě na cestě k rodičům. Pří-
běh jednoho dne, který odkrývá tušené i netušené v rodinných 
vztazích. Pokud máte sestru, bratra, sestry, bratry či jakoukoliv 
kombinaci sourozenců, nemůže vás ponoření do křivolakých 
uliček sourozeneckých vztahů, představ, křivd, předpokladů 
a očekávání neoslovit. Nejsme v tom sami…   2015, Host

SLON V POKOJI Earl A. Grollman

Málokdo zvládá smrt blízkého, neumíme o tom mluvit, máme 
strach. Kniha je o pocitech mladých lidí, o tom, co prožívají a jak 
si připadají, když jim umře někdo z rodiny, kamarád, partner, 
partnerka. Knih takového druhu stále není na trhu dost. Má-
lokdo si uvědomuje, jak to mladá generace má, když truchlí. 
Rozhodně jim to není jedno, i když se tváří, že je. Buďme jim 
nápomocni.    2016, Cesta domů

SOFIIN SVĚT Jostein Gaarder

Poznávání světa je velký dar, který rodiče dávají svým dětem. 
Příležitostí k poznání světa filosofie a zároveň i dobrým knižním 
dárkem, je kniha norského autora, která poprvé vyšla v roce 
1991. Zaujala mne citlivou kombinací příběhu a duchovního 
poznání. Propojení, které je i dobrým základem pro čtení knih 
Umberta Eca. Doporučuji čtenářům od druhého stupně základ-
ní školy, bez omezení horní věkové hranice.    2006, Albatros

KDY Daniel H. Pink 

Svěže a překvapivě napsáno. Velmi neotřelý pohled na čas ve 
smyslu, jak ho využít k úspěchu. Dozvíte se třeba, zda je dobré 
nastoupit do práce v době krize, kdy chodit na důležitá jednání, 
v jaké části dne vám nejvíc  hrozí, že nebudete se svým požadav-
kem vyslyšeni. Nebo kdy vám hrozí, že vás vyhodí od zkoušky. 
Opravdu dobrá kniha.   2018, Jan Melvil Publishing

NESMRTELNOST Milan Kundera 

Po knize jsem  po letech, kdy jsem ji četl poprvé, sáhl letos 
o prázdninách. Šokovalo mě, že je už skoro třicet let stará a tak 
nesmírně aktuální. Nádherný román. Vy kdo hledáte svou 
osobitost, budete hltat, co všechno vám Milan Kundera nabízí 
v podobě příběhu dvou sester.  A  vy, kteří podstrojujete mileni-
álům  se zděsíte z toho, kam to vede, a budete překvapeni, kdy 
to všechno začalo. Parádní kniha.   1993, Atlantis

Místo splněných přání
The Place (2017)

Nebudu mnoho říkat. Zaručuji  vám, že se při filmu budete oší-
vat. Za všechno se totiž platí a to je poselství, které ne všichni 
chceme v době násobných tužeb a přání slyšet.   
Režie a scénář: Paolo Genovese

Úsměvy smutných mužů
(2018)

Autobiografický příběh o síle i slabosti, vztazích a únicích z nich. 
Strhující vizuální zážitek, o kterém se nedá říct, že je „krásný“, 
přestože je plný malebných obrazů. Až půjdete z kina, nezaručuji, 
že se se svým (smutným či veselým) mužem nepohádáte.  Roz-
hodně, ale zaručuji, že o příběhu budete ještě dlouho přemýšlet.   
Režie: Dan Svátek, Předloha Josef Formánek (kniha)

Jméno 
Le Prénom (2012)

Jeden z prvních darů, který dávají rodiče svým dětem, je jméno. 
Někdy výběr jména probíhá velmi komplikovaně, jindy je jasno 
hned. Někdy jméno překvapí i okolí. Máte-li rádi konverzační 
filmy s francouzským espritem, doporučuji.  
Režie a scénář: Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

KNIŽNÍ A FILMOVÉ TIPY



V průměru 4 hodiny denně člověk věnuje 
rozhodování.  Cí lem kurzu je posíl it  do-
vednosti  účastníků dělat dobrá rozhod-

nutí a být s nimi spokojen.

Aperta, s.r.o. 
Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

www.aperta.cz

Rozsah 
1 DEN 

PRO kohokoliv, kdo 
chce ovlivňovat svůj 
život svými dobrými 
rozhodnutí mi.

 Má pojmenovaný svůj rozhodovací proces a ví, 
jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

 Ví, kdy při rozhodování zvažovat možnosti  a kdy 
se nechat vést intuicí.

 Umí využít 8 ti pů ke zlepšení svého rozhodování.

 Umí použít 4 účinné rozhodovací techniky.

VÝSLEDEK A UŽITEK 
PRO ÚČASTNÍKA ŠKOLENÍ

ÚVODEM ANEB CHARAKTERISTIKA
POJMU ROZHODOVÁNÍ
 Co je rozhodnutí  aneb charakteristi ka pojmu
 4 vlivy ovlivňující kvalitu našich rozhodnutí 
 Trénink rozhodování na příkladech slavných   

 rozhodovacích situací
 7 chyb našeho myšlení

NÁVAZNÝ PROGRAM 
 Principy a techniky rozhodování 

 ve skupině

4 ROZHODOVACÍ TECHNIKY NA
PODPORU INTUICE
 Charakteristi ka jednotlivých rozhodovacích technik
 Trénink rozhodovacích technik se zpětnou vazbou
 Cvičení na principu rozhodovacích dilemat

TRÉNINK ROZHODOVÁNÍ 
NA PŘÍKLADECH ÚČASTNÍKŮ 
SE ZPĚTNOU VAZBOU
 Trénink rozhodování na tématech od účastníků  -

 například:
  Jak pomoci někomu s rozhodnutí m
  Časová rozhodnutí 
  Individuální doporučení pro účastníky

MŮJ ROZHODOVACÍ PROCES
 Rozhodování jako nůžky
 5 fází rozhodovacího procesu
 8 inspirací k lepšímu rozhodování
 Trénink rozhodování se zpětnou vazbou

UMĚNÍ 
ROZHODNUTÍ

              

                                               

KONTAKTUJTE NÁS
 Věra Růžičková, Key Account Manager             

 +420 739 066 633              v.ruzickova@aperta.cz



VZDĚLÁVÁNÍ

Naše vzdělávání přináší 
znalosti a zkušenosti 

v propojených 
souvislostech.

Má výsledky.

Naše poradenství 
poskytuje podporu 

k žádoucím 
změnám.

Je inovativní.

Naše koučování je 
tvořivé, pro klienty 

přínosné 
a certifi kované.

Máte to na dosah.

Tel.: +420 485 107 711  E-mail: aperta@aperta.cz  www.aperta.cz

V našich outdoorech 
účastníci trpí 
maximálně 

sebepoznáním.

Zkuste to také.

PORADENSTVÍ KOUČINK OUTDOORVZDĚLÁVÁNÍ

Naše poradenství 
poskytuje podporu 

k žádoucím 
změnám.

Je inovativní.

přínosné 
a certifi kované.

Máte to na dosah.

Tel.: +420 485 107 711  E-mail: aperta@aperta.cz  www.aperta.cz

V našich outdoorech 
účastníci trpí 
maximálně 

sebepoznáním.

Zkuste to také.

KOUČINK OUTDOOR




