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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 150 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

VÝCHOVA DÍVEK V ČECHÁCH

(PRAVO)MOC A (BEZ)MOC 
DNEŠNÍCH MANAŽERŮ   

VZTAHY A MUŽSKO - 
ŽENSKÉ SVĚTY 

POJĎME SI VŠICHNI TYKAT  

DESET TIPŮ ZE ZÁSVĚTA    

ZIMNÍK   

PROČ STOUPÁM DO VRCHŮ

  

a mnoho dalších ...  

Oldřich

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

Martina Černá, časopis Aperitiv jaro/léto 2017
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Svůdné křivky.

Krásný obraz to napohled. Vykreslené linie přesně ladí našemu 
oku, vnitřně pociťujeme euforii. Věříme, že zdaleka nic nekončí 
a budoucnost je radostně otevřená. Ztrácíme rozum, emoce 
nás začínají ovládat. 

Teď nevím, zda některé nezklamu, ale mám na mysli křivky 
nekonečného růstu, které opanovaly myšlení naší civilizace. Již 
jejich zpomalení na cestě vzhůru má příznaky krize, o stagna-
ci šipky růstového grafu či jejím směřování dolů ani nemluvě. 
Mnozí jsme neustále nespokojeni s tím, co máme, neboť je 
toho tolik, co bychom mohli mít. Už si ani neuvědomujeme, 
že některé touhy nám někdo vnukl. Vzhlížíme toužebně k bu-
doucnosti, stojíce nespokojeně v přítomnosti. A tak bohatne-
me, nejenom podle růstu HDP, ale úměrnou radost z toho ne-
máme. Velké téma, které si zaslouží pozornost nového vydání 
APERITIVU. 

V Apertě v křivku neustálého růstu ve vzdělávání věříme, v na-
růstající produkci některých „věcí“ nikoliv. Kéž by mi některé 
rostliny na naší zahradě stále pěkně rostly, u jiných budu rád, 
když přestanou. I kdybych je měl vykořenit. Pojďme svá pře-
svědčení o potřebách růstu prověřit zdravým rozumem a ci-
tem. Věřím, že k tomu přispějí i příspěvky tohoto čísla APERITI-
VU, který jsme pro vás, naše čtenáře, připravili. 

Přeji vám pěkné čtení.

Mgr. Michal Knězů Mrvka, MBA
jednatel Aperta, s.r.o., 

lektor, konzultant, kouč
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Architekt Radim Kousal je autorem a spo-
luautorem celé řady staveb, z nichž 
nejvýznačnější jsou Krajská vědecká 

knihovna v Liberci, Rezidence Park Masaryko-
va Liberec, OC Forum Liberec, Centrum Cho-
dov, Polygonhaus Praha, Státní okresní archiv 
Chrudim, Charles Square Center Praha, Netto 
Electronics Praha, Pragobanka a.s. Praha, Vilo-
vý dům Husova Liberec, Továrna Europlast Frý-
dlant, 100 rodinných domů v Malla ADLR.

Povolání architekta se skládá ze tří velkých 
dovedností: technická, estetická a obchodní. 
Jak je těžké udržovat tyto dovednosti v rov-
nováze? Co se stane, když je jedna z doved-
ností upozaděna?

Už před 5 tisíci lety bylo napsáno: „Pokud se 
chceš stát mistrem v architektuře, musíš mít 
znalost písma, praktické zkušenosti, dobré mimo 
smyslové vnímání, což můžeme nazvat intuicí či 
inspirací a mít pevný charakter.“ Charakter dává 
do rovnováhy předešlé schopnosti. Myslím si, že 
toto platí odjakživa. Pakliže je někdo například 
lepší obchodník a je amorální, tak pravděpodob-
ně nedělá dobré věci a jde třeba jen po penězích. 
Když je zase někdo špatný obchodník, byť je ta-
lentovaný, tak toho moc nepostaví. Zcela bez 
pochyb musí být tyto tři dovednosti technická, 
estetická a obchodní v rovnováze.

Architektura, stejně jako jiné obory, zazna-
menala velký rozvoj kupředu po technické 
stránce. Nové softwary, nespočet grafických 
programů a dalších technických vymožeností, 

ING. ARCH. RADIM KOUSAL
PRACUJI HLAVNĚ S VIZÍ

ROZHOVOR

Významné milníky 
v architektonické tvorbě

2003 založení  architektonické kanceláře 
SIADESIGN
1997 spolupráce s Dirkem Lohanem, 
Chicago 
1992 spolupráce s Claudem Parentem, 
Paříž 
1990 - 2003 SIAL Liberec, u Karla Hubáčka
1990 - 1991 pracuje u Jeana Nouvela, Paříž
1982 - 1986 Architekt u Ministerstva 
Urbanizmu, Konstrukcí a Bydlení v Alžíru

Všechny projekty SIADESIGN Liberec s.r.o. 
mají vždy něco výjimečného. Naším cílem je 
vytvářet projekty avantgardní, ale vždy pro-
mlouvající k lidem, ať už se jedná o obchodní 
centra, administrativní a rezidenční budovy, 
hotely nebo se jedná o revitalizaci a rozvoj 
celé čtvrti. Naše zaujetí pro design, architek-
turu a urbanismus kombinované s naší zku-
šeností a týmovou prací nám umožňuje dát 
projektům zvláštní kouzlo, kvůli kterému si je 
lidé oblíbí. Díky osobnímu přístupu spojenému 
s kreativitou, individuálním stylem a inspirací 
naše projekty vždy něčím převyšují všeobecný 
průměr a naplňují potřeby lidí.

nové materiály, technologie atd. Jak tento ne-
udržitelný rozvoj vnímáš?

Překotný rozvoj digitálních technologií určitě 
posunuly architekturu, vizualizaci, její zvidi-
telňování neuvěřitelným způsobem dopředu. 
Hodně to architektuře pomohlo. Samozřejmě 
to s sebou přináší i některé problematické věci. 
Architektura se vytváří ve virtuálním světě (ať 
už je to architektova vize v hlavě nebo virtuál-
ní program). Celý projekt je vytvořen virtuálně 
a pak se teprve převádí do skutečnosti tím, že 
se dělají plány a staví se. Technologie pak mo-
hou pro mladou generaci nastražit past, že jim 

umožní virtuálně vytvořit něco, co je ve skuteč-
nosti nerealizovatelné a neodpovídá reálnému 
světu. To je riziko. 

Četla jsem článek, kde paní Eva Jiřičná (česká 
architektka a designérka, pozn. redakce) tvr-
dí, že pozná podle stavby, zda architekt kreslil 
návrh v ruce a pak až v programech. Je tomu 
opravdu tak? Platí stále, že hlava-ruka-tužka 
mají v architektuře nezastupitelné místo. 

V každém případě je nezastupitelná hlava. My 
pracujeme s vizí. Nejdůležitější na architek-
tonické tvorbě je vize, která vznikne. Vznikne 
v hlavě, pak se možná převede tužkou, jak to 
dělá Eva Jiřičná, nebo jinak. Jean Nouvel (fran-
couzský architekt poznámka redakce) například 
vůbec nekreslil, ten své vize převáděl do verbál-
ní podoby tak, že to někomu sdělil jako scénář, 
detailně to popsal, odvyprávěl.

Vize se libovolnou formou (tužkou, rovnou do 
počítače či jinak) předá velkému kolektivu, kte-
rý to zpracovává a udělá z toho projekty a vznik-
ne vizuální podklad stavby, který se ukáže klien-
tovi. Virtuální návrhy bývají často podrobnější 
a dokonalejší, než jaká je skutečnost. Protože 
virtuální svět je dokonalý. 

Jak to máš ty?

Já sám vizi přenáším tužkou nebo fixem a sa-
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Myslím si, že to je určitá transformace staveb-
ního boomu, který byl v Americe a stalo se to 
zároveň symbolem moci a úspěšnosti. Zajíma-
vé je, že v Americe „downtown“ (jižní část Man-
hattanu pozn. redakce) je neuvěřitelně vysoký 
a vedle toho jsou několik kilometrů jen přízem-
ní budovy, kde lidé bydlí a jedou metrem nebo 
auty po osmiproudé dálnici do toho „down-
townu“. Každopádně tady to vyhnaly nahoru 
ceny pozemků. 

Oproti tomu v Bahrajnu, v Dubaji atd. si myslím, 
že se to stalo jednoznačně závody. Kdo má vyšší 
dům, je úspěšnější. Předhání se nejen ve výšce, 
ale i v extravaganci. Exploatace země a zdrojů 
je příliš veliká. Trvale udržitelný rozvoj v těchto 
zemích absolutně nemůže fungovat.
 
To je známá historka: „Šejk vypráví, jak jeho 
táta jezdil na velbloudu, on jezdí v Mercedesu, 
jeho syn lítá tryskáčem a jeho vnuk bude velmi 
pravděpodobně jezdit zase na velbloudu.“

Je v Evropě větší požadavek na prostor? Celko-
vě větší důraz na individuální potřeby jedinců, 
větší práva, větší auta, větší byty, domy, více 
kamarádů, více cestovat, více vlastnit. Druhou 
stranou mince jsou pak vznikající ekodomy, 
recyklace prostoru i materiálu v podobě obyt-
ných kontejnerů apod. O čem to vypovídá? 
Nebo to jsou jen módní vlny? 

Myslím si, že to vypovídá o naší společnosti, 
která se stala individualistická. Chybí tu pospo-
litost, lidi už nezajímá tolik veřejný prostor, kde 
by se třeba scházeli. Je to společnost spotřeby, 
mít větší, luxusnější auto, větší byt, větší vilu 
se zahradou, hlavně aby mi tam nikdo neviděl, 
protože to je moje. Myslím si, že to je projev ur-
čitého individualismu. Naše společnost se stala 
více hedonistickou, oproti rozvojovým zemím, 
kde mají starosti, aby se vůbec uživili a šetří 

zdroje, potraviny atd.
Proti tomu je určitá část společnosti, která si 
uvědomuje, že toto je opět neudržitelný rozvoj, 
že nelze mít donekonečna větší auta, že není 
potřeba lítat na dovolenou několikrát za rok. 
Je to minoritní skupina, která se snaží žít více 
v souladu s přírodou, šetrněji. 

Třetí kategorií, kterou myslím přinesl neudr-
žitelný rozvoj, je důraz na bezpečí, hranice, 
ohraničení, ploty. Co to pro architekta zname-
ná? Je to bariéra, propojení, hranice, bezpeč-
nostní opatření? A v celkovém pohledu, jak 
vlastně nárůst všemožných bezpečnostních 
opatření narušuje plán a vizi architekta?

Tohle je dobře vidět na významných osobách, 
že třeba papež jezdí v pancéřové krychli (autě). 
Ten individualismus a strach o majetek a hmot-
né věci, kulturu a svobody se promítá obecně 
do ohraničení: kulturní, společenské, obyčejný 
sousedský plot. Jak interakce mezi lidmi přestá-
vá existovat a lidé čím dál víc žijí ve virtuálním 
světě, nesetkávají se přímo, to vše vytváří pod-
mínky i pro architekturu, která na to nějakým 
způsobem reaguje. Postupně, nenápadnými 
krůčky, krok po kroku jsme ochuzováni o urči-
té svobody, které jsme měli. Mohli jsme cho-
dit svobodně po městě. Dnes se dělají bariéry 

Samozřejmě, že se s tím musíme nějakým způ-
sobem vyrovnat. Jako se s tím ostatně naučili 
žít všichni. U bytových domů jsou bezpečnostní 
prvky: kamery, otevírání dveří na dálku atd. Dří-
ve byly domy otevřené, ani ve městech se za 
mého dětství domy na noc nezamykaly. Myslím 
si, že začnou vznikat více konsorcia bydlení, kde 
lidé budou kontrolovaní, když tam vstupují. To 
přijde i k nám. Volný prostor už je hodně kon-
trolován kamerami, policií a bude kontrolován 
daleko víc. Svoboda, kterou jsme si před 30 lety 
mysleli, že jsme jí dosáhli, se nám začíná velmi 
zužovat.

Málokdo ví, že jsi vrcholově a velmi úspěšně 
sportoval (stříbrná medaile na mistrovství 
ČR ve skoku vysokém, poznámka redakce). 
U sportovců je dáno, že od určitého věku se 
jejich výkony už nebudou dál zlepšovat, že při-
jde někdo mladší, rychlejší, silnější. U umělců, 
architektů, spisovatelů je tomu mnohdy na-
opak. Americký architekt Frank Lloyd Wright 
vytvořil vrcholné stavby po 60. roce. Ty sám 
máš srovnání dvou odlišných světů. 

Život sportovce je výrazně kratší, ale i u spor-
tovce je perioda tréninku a růstu. Můžeme říct, 
že i v umění je období získávání zkušeností, hle-
dání stylu. U sportu je to jasně dané fyziologií 
těla, kdy je možné být na vrcholu a ten vrchol 
není asi tak dlouhý. U architektury se říká, že 
kulminace je po 50. roce, to jsou většinou ar-
chitekti nejvýkonnější. Oskar Niemeyer měl 
kancelář a navrhoval domy, i když mu bylo přes 
sto let. Dělal v Brazílii perfektní věci. 

Řemeslo architektury je velmi komplexní a než 
se to dostane pořádně pod kůži, nějaký rok to 
trvá. Karel Hubáček říkal: „Můžeš hovořit o ar-
chitektuře, teprve až postavíš svůj první velký 
dům, do té doby o ní můžeš jenom žvanit.“ 

I přes to, že nám virtuální svět proces tvorby urych-
luje, tak tato praktická zkušenost je nutná a jedi-
nečná. Vrchol s nabytými zkušenostmi se snáze 
dostaví. V architektuře je běžné, že než svou vizi 
opravdu zrealizuješ, tak to trvá třeba i deset let.

Děkuji za rozhovor.

BcA. Martina Černá
PR a copywriter, Aperta, s.r.o.

Po studiu na DAMU jsem odjela studovat es-
tetiku a divadelní teorii do Francie. Pracova-
la jsem na personálních i obchodních pozicích. 
Nicméně mé estetické cítění a umělecká duše, 
která potřebuje neustále něco tvořit v kombi-
naci s mou celoživotní vášní pozorovat lidské 
chování v kontextu prostředí a doby, mě do-
stali až do Aperty, kde mohu vše zkombinovat 
i s rodinným životem a dál rozvíjet.

Chybí tu 
pospolitost, lidi 
už nezajímá tolik 
veřejný prostor... 

Velké množství 
svobod už nám 
je dávno vzato.

mozřejmě i verbálně. Pracuji s vizí a výsledek 
se musí, co nejpřesněji podobat právě té vizi, 
abych nakonec řekl: „Ano, takhle jsem si to 
představoval.“

Přeneseme-li se teď obecně do celosvětového 
kontextu, jako laik vidím neudržitelný rozvoj 
architektury v okouzlení výškovými budovami 
– dříve Amerika, dnes především Asie, Malaj-
sie, Dubaj, Emiráty atd. Je to jen ukázka moci?

a jsme sledováni. Dříve bylo tržiště společenská 
událost, teď se všichni bojí. Postupně nám jsou 
upírány svobody volného pohybu a průchodu 
budovami. Když jsem byl student, tak jsem šel 
do Chrámu sv. Petra v Římě jen tak. Dnes se 
čeká fronta, než vás prohlédnou jako na letišti. 
Během mého života se to výrazně změnilo.

Dnes už i na některých školách jsou u vstupu 
do budovy bezpečnostní rámy, bezpečnostní 
kamery atd.

Naše kultura, řekněme biblicko-antická, která 
pramení ze svobod, je neuvěřitelným způso-
bem oklešťována. Začínáme si zvykat žít v ne-
svobodě i přes to, že nám politici říkají, že si svo-
body vzít nenecháme. Velké množství svobod 
už nám je dávno vzato.

Když to vrátíme z této politicko-filosofické 
roviny zpět k architektuře. Cítíš v tom nějaké 
omezení nebo nesvobodu, když víš, že musíš 
bezpečnostní prvky do své vize zakomponovat?
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On: „Tohle dělat nebudu. Nejde 
mi to a navíc mě to ani nebaví.“  
Ona: „Tak to nedělej a věnuj se tomu, 

co ti jde. Hlavně, aby tě to bavilo.“

Uvedená slovní výměna je obrazem součas-
ného pojetí osobnostního rozvoje. Důraz je 
kladen na individuální silné stránky. Důvody 
jsou historické i logické. Zažili jsme příliš tlaku 
na opravování svých slabin, což nám moc nešlo 
a ani se nám do toho nechtělo. Tato vazba spo-
lu hodně souvisí: nešlo - nechtělo, obousměrně. 
V mé generaci každý zažil variace na věty: „Dě-
jepis se neuč, ten ti jde. Soustřeď se na fyziku, 
v té plaveš.“ Úspěch byl, pokud jsme se v da-
ném plavacím předmětu blížili průměrnosti. 
Na rozvíjení dějepisu už nebyl čas a energie. 
Úspěšných vícebojařů není mnoho. Bohužel 
soustředění pozornosti na to, co nám nejde, na 
sebevědomí nepřidá. Pryč s tím a rychle! 

ALE

Má to však svá ALE. Vyberu tři. 
1. Kam směřují nejprve vaše oči, když si čtete 
zpětno- vazebnou zprávu o sobě, např. dle me-
tody 360. Na nejlépe hodnocené oblasti nebo 
ty s nejhorším výsledkem. Má zkušenost je, že 
většina lidí je prioritně zaměřená na kritické 
hodnocení. Moje silné stránky to nezachrá-
ní. Často jsou vnímány jako něco, co je fajn už 
tím, že nám nekomplikuje život. Máme hotovo. 
Souvisí to s naším nastavením na přežití. Co mě 
ohrožuje, má přednost před tím, na čem stavět. 
Mimochodem v průzkumu uskutečněném na 
konci roku 2015 na LinkedInu 6 z 10 manažerů 
prohlásilo, že je to nedostatek soft skills, které 
brzdí produktivitu firmy. Máme tedy na ně sou-
středit svou pozornost?
2. ALE, je to, nakolik jsou mé silné stránky je-
dinečné a poptávané. Úzká strategie specializa-
ce je riskantní. Platí to pro firmy i jednotlivce. 
Rozvíjet svou schopnost žonglovat s tenisákem 
může být zábavné, k živobytí to moc nestačí. 
Pokud se mnozí věnují témuž, protože je to 
baví a jde jim to, konkurence je obrovská. Stačí 
se podívat na počty absolventů humanitních 
oborů, kteří v naší republice hledají práci ve své 
vystudované specializaci. Je těžší vyniknout ve 
fotbale, než v lukostřelbě. 
3. ALE. Nést se na vlně svých silných stránek nás 
nenaučí přinutit se k něčemu, co mě nebaví, 
nejde mi a přesto je důležité, abych to zvlá-
dl. Takových životních situací však bude řada. 
A možná právě schopnost přimět se, může být 
zásadní pro kvalitu mého života.

CESTY

Určitá extrémnost je dobrá při změně kurzu. 
Prudce strhnout volant na druhou stranu, po-
kud směřujeme, kam bychom neměli, je mnoh-
dy jediné dobré řešení. Pokud však příliš často 
strháváme své řízení, pohybujeme se ode zdi ke 
zdi. Tento extrémismus je nebezpečný a v Če-
chách zakořeněný. Myslím si, že doba radikál-
ního obratu od negativ k pozitivum je za námi 
a potřebujeme jemnější motoriku.
Doporučuji, soustřeďme pozornost při rozvoji 
dvěma směry. A mějme proto i dva rytmy. V ji-
ném tempu se zaměřme na to, co nám tolik 

nejde, ale je pro náš život důležité nebo nás 
dokonce ohrožuje. 50 hodin obvykle stačí, aby-
chom se v některé z činností dostali na postaču-
jící úroveň. S větším úsilím se zaměřme na své 
silné stránky a ty rozvíjejme. Propojení těchto 
dvou světů z nás dělá vyrovnanější jedince, kte-
ří mohou žít život podle svých představ.
Neznám dlouhé cesty, které vedou jen z kopce. 
On už samotný obraz, že jdu z kopce, není moc 
optimistický. Krása cest je dána jejich rozmani-
tostí. Sejdu si to, co jsem si předtím obtížně vy-
stoupal. Přílišná jednostranost ohrožuje, nejen 
má kolena při cestě dolů.

PROČ NEJEZDIT JENOM 
Z KOPCE?

Stačí „jen“ objevit 
své potenciály, 
talentové či 
chuťové a ty 
rozvíjet.

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

„Specializuji se na prezentační, lektorské dovednos-
ti. Jsem odborníkem v oblasti systémů hodnocení 
pracovníků a tvorby firemních strategií, především 
personálních.
Přeji si v některých parametrech už nerůst, zatímco 
v jiných bych moc rád ještě povyrostl.  Průběžně ro-
zřazuji, co kam patří. Nerůstu a růstu se věnuji i ve 
své oblíbené zahradní činnosti, pravidelně.

Posilovat to, co mi jde, je jako jízda z kopce, kdy 
máme energii, talentové předpoklady a tím 
i větší šanci na zdar. Můžeme vyniknout nad lať-
ku průměru. To je ten pravý úspěch! To je cesta 
k sebevědomým jedincům. Stačí „jen“ objevit 
své potenciály, talentové či chuťové, a ty rozví-
jet. Víte, v čem vynikáte? A kdy jste svůj poklad 
objevili? Jak o něj pečujete? Podle často cito-
vaného poznatku psychologa Anderse Ericsso-
na 10 000 hodin provázaných zpětnou vazbou 
a procesem zlepšování nás v činnosti může uči-
nit mistrem.
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BcA. Martina Černá
PR a copywriter, Aperta, s.r.o.

Po studiu na DAMU jsem odjela studovat es-
tetiku a divadelní teorii do Francie. Pracova-
la jsem na personálních i obchodních pozicích. 
Nicméně mé estetické cítění a umělecká duše, 
která potřebuje neustále něco tvořit v kombi-
naci s mou celoživotní vášní pozorovat lidské 
chování v kontextu prostředí a doby, mě do-
stali až do Aperty, kde mohu vše zkombinovat 
i s rodinným životem a dál rozvíjet.

Začíná to pohledem na ty dvě čárky na tě-
hotenském testu. Jako vyjukaná prvorodič-
ka prahnete po informacích, zkušenostech 

a pocitu jistoty, že to, co trápí vás, trápí také ně-
koho jiného. Než se nadechnete, už jste členkou 
virtuální skupiny „zářijové rodilky“ a na Bazoši 
nakupujete desítky nepotřebných věciček. Áňa 
z Písku v diskusi psala, že to fakt budete potře-
bovat. A ona to ví, protože už čeká třetí.

Po porodu nabere neudržitelný rozvoj na ob-
rátkách a už se točíte ve spirále skupin „kojilky“, 
„nutrilonky“, „vojtovka“, nebo „máme kluka“. 
Odevšad na vás útočí nápisy, letáky, reklamy 
a televizní talent show s jediným poselstvím, co 
vše musíte se svým dítětem absolvovat, kam ho 
zapsat, aby ve třech plynně četlo a v pěti ovlá-
dalo dva světové jazyky a jedno východní bojové 
umění. Nechcete ho přeci zanedbávat?

Militantní matky

Velmi rychle ztratíte vlastní identitu. Z vašeho 
miminka a vás se stane jedno velké bezpohlav-
ní „my“. „My chodíme plavat.“ „My máme pr-
díky.“ „My už máme první zoubek.“ V noci vás 
pak trápí myšlenky, proč sousedovic Honzík trhá 
percentilové rekordy, a přitom spí celou noc 
a kamarádčina Maruška už sedí. 

Co jste to proboha za matku? Vždyť Hanka pře-
malovala po porodu čerstvě vymalovaný pokojík 
na béžovou, protože je to barva podporující kre-
ativitu. Renata s dvojčaty jedou bezplenkovou 
metodu a nedotknou se laktózy. Ája cvičí denně 
pilates a na konzervy Hami nedá dopustit. Šárka 
vaří bio, eko a raw a samozřejmě nedává děti 
očkovat. Její děti skáčou v jednom kuse na tram-
poškách a do šesti let neochutnaly bonbón. 
„Protože, Marti, to musíš přeci sama uznat, ne-
budu dávat dětem barevný jed.“

A tak vám z toho jde hlava kolem a pouštíte prckovi 
doma alespoň Bacha a Mozarta, nejíte nic, co na-
dýmá a při konzumaci čokoládové tyčinky obsahu-
jící palmový olej se cítíte patřičně provinile.

Kroužky, kroužky, kroužky

Když po dvou měsících konečně vylezete 
z domu na vysněnou „prochajdu“ s ostatními 
maminkami, protože se vám konečně podařilo 
zkoordinovat potřeby dítěte s vlastními, máte 
umyté vlasy, vypadáte relativně ucházejícně a je 

NERUŠ MI MÉ KRUHY, 
ZRUŠ MÉ KROUŽKY

deset dopoledne, zjistíte, že jste opět zaspala. 

Celý svět už nejspíš své ratolesti zapsal na nej-
různější kroužky. Plavčo s mimčama je základ 
a vy jste hodně divná, když tohle nevíte. Mimi 
jóga, tanečky, angličtina, cvičení na míči, dílnič-
ky, keramika. Důležité je najít správné mateřské 
centrum, kde vám dítě zabaví a rozvinou jeho 
schopnosti do šíře i do výše. 

A hlavně nezapomenout na společné chvilky při 
cvičení v přírodě s kočárkem, kde za pár dřepů 
u lavičky v organizované skupině dalších ma-
tek vypláznete dvě stě kaček cvičitelce, která si 
z procházek udělala slušný byznys. Ale je to cool. 
Nehledě na to, že si hned hodíte selfí na Insta-
gram, aby svět věděl, že vy to mateřství dáváte. 
Za dva měsíce můžete začít běhat půl maratony 
a obtěžovat své ostatní „přátele“ na FB hlášeními 
o uběhnutých kilometrech přes nejrůznější apky. 
Furt lepší než si fotit, co právě snídáte, no ne? 

ný čas je ten, které dítě stráví ve svém domově 
a má možnost si hrát zcela neřízeně a spontán-
ně. Teď pro některé vyslovím velmi sprosté slovo 
a tím je nuda. Dítě má právo se nudit! Bloumat, 
přemýšlet a třídit si své myšlenky. A to každý 
den. A myslete si o tom, co chcete.

Milujeme nudu

Trvalo mi rok, než jsem na rodičovské pochopila, 
že nechci být součástí tohoto neudržitelného 
rozvoje, že je to celé blbost. Nebudu své děti 
stresovat trendy tlakem na výkon. Nechci mít za 
pár let doma neurotické hromádky vystresova-
ných dětí, které sice všechno v životě už vyzkou-
šely, ale nic neumí pořádně a nic je vlastně už 
nezaujme a nebaví.

Prvních pár let jsem své děti jen pozorovala. 
K čemu tíhnou, nebo co je baví. Mým cílem je 
chránit je a dát jim svobodu, svobodu poznat 
sám sebe a být se sebou sám rád. Proti krouž-
kům nic nemám, ale jako ve všem, platí i tady 
zlaté pravidlo „všeho s mírou“.

O víkendu se nehoníme za zážitky. Klidně si 
v sobotu lehneme na gauč a celé dopoledne 
nic neděláme, poflakujeme se po kavárnách, 
nebo odjedeme na chalupu, kde není ani rádio 
ani televize a prostě jen jsme. Podobně trávíme 
i letní dovolené. Jezdíváme pod stan do lesa, 
kde ani my dospěláci nemáme aktivní telefony 
a společně vaříme, navzájem si čteme, hrajeme 
si, pozorujeme, poznáváme, učíme se, píšeme, 
relaxujeme, a hlavně se nudíme s velkou láskou. 

Cesta do pekel

Tím celá legrace zdaleka nekončí. Jak děti ros-
tou, je potřeba je zaměstnat a zabavit, co nej-
více to jde. Získat čas především sami pro sebe. 
Je běžnou praxí, že dítě navštěvující mateřskou 
školu má po jejím skončení další zájmové aktivi-
ty. Jak by taky ne, vždyť je to dítě moderní a otr-
lé, vláčené po kroužcích od kojeneckého věku. 
Hlavně nevypadnout z rytmu.

Když nastoupí do první třídy, tak i přes veškerá 
varování zkušených pedagogů a dětských psy-
chologů, že děti v takto nízkém věku by se ne-
měly přetěžovat, mnoho rodičů nedbá a zapisují 
děti překotně do jednoho kroužku za druhým.
Děti by měly mít hodně volného času sami pro 
sebe. Tím volným časem není ovšem myšleno, 
že po škole jdou do družiny a poté na sport, 
němčinu a do ZUŠ na hudební nástroj. Ne! Vol-
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Proti mně sedí v ordinaci urostlý, velmi 
dobře vypadající muž a když mluví, 
dívá se nepřítomným zrakem z okna: 

„Stalo se mi to na nádraží, kam jsem jel 
někoho vyprovodit. Sedl jsem si na lavi-
ci a najednou jsem cítil, že vůbec nejsem 
schopen z té lavice vstát. Nevím, co se to 
se mnou stalo, po dvou hodinách jsem za-
volal domů, aby pro mne přijeli. Lékaři na 
mne nic nevidí a mně přitom dělá potíž ja-
kýkoli pohyb, trvá to už šest týdnů.“ 

Poslouchám a přemýšlím, jak stále častěji 
se u mne objevují lidé, kteří v touze být co 
nejvýkonnější si vyrábí chronický stres. Na 
začátku 90 let jsem v ordinaci zaznamená-
vala, jak se lidé věnovali práci na úkor svých 
rodin a přátel; tenkrát jsem si to nazývala 
tunelování vztahů a řešila jejich rozvody 
a rozchody společníků ve firmách. No ano, 
v Praze je domácností o jednom člověku 
více než těch jiných. Možná dnes není už asi 
kde brát, a tak tunelujeme sami sebe; tako-
vý turbo program, kdy jedeme na plný plyn, 
jsme unešení rychlostí postupu a pak zasko-
čeni, když už to vůbec, ale vůbec nejde. 
Chronický stres může mít mnoho podob 
a když se děje ve zdravotnictví či v pomá-
hajících profesích, nazýváme jeho následek 
vyhoření. Práce, která nás dříve zajímala, 
v nás budí nechuť a nevoli, někdy se dě-
síme již od nedělního oběda, jak zase ten 
týden v práci přežijeme. Někdy si svůj stav 
dokonce uvědomujeme, ale nevíme, jak 
dál. Vyhoření má v pomáhajících profesích 
dvě podoby. 

První podobě říkám „džihád“

Můžeme se topit v pocitu, že nás druzí zneuží-
vají a vyhlásit vášnivě boj proti všem, co na nás 
něco chtějí. „Už zase klepete? Co zase chce-
te? Neřekla jsem Vám to již dvakrát?“ Tady by 
bylo tak krásně, myslíme si, kdyby tady nebyli 
ti pacienti, doktoři, šéfové či něco jiného. Mís-
to vstřícnosti námi lomcuje vášeň nedat se, 
nenechat se zneužít, vyhrát nad tím někým, 
a máme vždycky radost, když někoho můžeme 
setřít. Všude kolem nás jsou nepřátelé a na nás 
si nepřijdou.

Druhá podoba je „bez vášně“ 

Dáme-li emoce pryč, staneme se komputerem, 
který dá jenom to, co je předepsáno. Citově se 
neangažujeme, pracujeme přesně podle pravidel 
a soucit z nás nikdo nedostane. Obvykle si to ti 
lidé nějak zavinili sami, vždy se něco najde. Cho-
váme se korektně, víc z nás nikdo nedostane.
Je smutným faktem, že tento proces je jaksi 
nakažlivý, takže můžeme vidět celé týmy pono-
řené do takového marastu. Sestry či doktoři sedí 
u kafe a jeden druhého v tomto nevábném poci-
tu a postoji k pacientům se vzájemně podporují. 
Stačí pár měsíců a nový člověk v týmu „se přizpů-
sobí“ a omylem toto považuje za profesionální 
přístup. Jako týmový supervizor mohu říci, že do-
stat celý tým z této slepé uličky, nestane-li se ně-
jaká razantní vnější změna či nenastane-li odchod 
hlavních nositelů této nákazy, může trvat i léta. 
Co s tím? Nejjednodušší je jít dělat něco jiného. 
Nejlépe bez lidí. Kolik je dnes takových možností? 
Když věc necháme dojít až tam, že nedostatek 
energie se projevil nemocí, začneme stonat; to 

SYNDROM 
VYHOŘENÍ

PhDr. Magdalena Frouzová
Manželský a předmanželský poradce
Klinický psycholog
Psychoterapeut 
Supervizor – mentor 

Zaměřuje se na individuální, partnerskou a ro-
dinou psychoterapii a poradenství, ve skupino-
vých programech se věnuje vzdělávání nových 
adeptů psychoterapie. 

také trochu pomůže. Předčasný důchod je tako-
vými lidmi vítán. Na dnešní běžné úrovni je tedy 
obvyklým řešením změna prostředí, práce, či do-
konce profese. Máme-li větší štěstí a zachytíme 
stav v počátku, jdeme za koučem, mentorem či 
prostě někým zkušenějším, který nám pomůže 
se konečnému stavu vyhnout tím, že máme příle-
žitost a prostor k sebereflexi a uvědomění si toho, 
co potřebujeme, případně jsme jím potvrzováni 
v práci na sobě. Úžasné je, když takovým zkuše-
ným člověkem je náš nadřízený, který nás v tom-
to ohledu hlídá a organizuje dění na pracovišti 
tak, aby k těmto stavům nedocházelo. V horším 
stadiu vyhoření potřebujeme psychoterapeuta, 
s kterým se pomalu dostáváme k sobě, ke svým 
pocitům, svým myšlenkám a učíme se novým 
postojům, které nám právě pomáhají. Mohou 
pomoci i různé způsoby školení, jak zacházet se 
sebou a s druhými v této náročné profesi a jak se 
umět sám ošetřovat. Dneska je to už celá věda, 
která se velmi rychle rozvíjí a dělá-li se dobře, pro-
fesionálové na ní nedají dopustit. 

Co tedy na konec? 

Pomáhající profese potřebují dovednost, jak se 
pohybovat v sociálním prostředí a jak umět sám 
sebe průběžně ošetřovat. Tento druh školení se 
pracovišti mnohonásobně vrátí, lidé jsou spoko-
jení, pacienti vděční a všem se nám dobře žije. 
Supervize je jedním z možností, jak tuto doved-
nost kultivovat, hlídat jednotlivá selhání a nabíd-
nout adekvátní pomoc. 
Přirozenou obranou proti vyhoření je pak doce-
la obyčejná komunikační otevřenost v týmu, od-
vaha přiznat své problémy včas, možnost o nich 
mluvit s druhými a vzájemně si v náročnějších 
situacích pomáhat. Děláte to? Je to na vašem 
pracovišti možné?

Z POHLEDU PSYCHOLOGA
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Dvě věty úvodem. Koučů je oprav-
du mnoho. Sám jsem jeden z nich. 
Třetí věta, kdo koučink milujete, 

shlédli jste se v něm a považujte ho za me-
todu metod, prosím, článek raději nečtě-
te. Ano, budu střílet do vlastních řad.  
Koučů je nás opravdu mnoho. A proč tomu 
tak je a jak se v nás vyznat? Případně jak 
vybrat? To jsou otázky, s nimiž se v poslední 
době celkem často setkávám. Bez nároků na 
konečnost výčtu a sílu příčinnosti, vidím ně-
kolik zřejmých důvodů našeho nebývalého 
namnožení.

Trend veřejné intimity

Díky sociálním sítím, médiím, reklamě jsme 
si zvykli o sobě sdílet do veřejného prostoru, 
tedy k cizím. Možná dokonce víc než k blíz-
kým. Roste tu poptávka po někom, kdo by 
odpovídal požadavkům „tak trochu intimity“. 
Koučink je vztah - nevztah. Podobný jako ty sí-
ťové a virtuální. Chybí mu závazek pro druhé-
ho se angažovat, přesněji obětovat. Záležitost 
pro kvalitní intimní vztah přímo zásadní. 

Trend lehkosti a ne-námahy

Něco jako kouč tu v historii vždycky bylo, za-
stupovali nás šamani, kněží, učitelé, psycho-
logové. V rodu pak děda či babička. Jenže, ti 
všichni po nás něco chtěli, stavěli nás do di-
lemat vážných rozhodnutí, dělání pokání, ano 
poučovali nás v nejlepším slova smyslu (trochu 
nás po – učili – čili poradili, nebo ukázali - co 
dělat či nedělat). A často dohlíželi, zda tak ko-
náme. Bylo to namáhavé a zdlouhavé. A za ne-
plnění často hrozil trest. Ale – bylo to účinné. 
Koučink se proti tomu vlastně tváří velmi leh-
ce, trochu si tě vyslechnu, položím pár otázek 
a inu je to na tobě, tvá změna je možná, ale 
záleží to na tobě. Zde má odpovědnost jako 
kouče končí. Mám odpovědnost za proces, 
a ne už za výsledek.  Koučink se zcela vědomě 
zbavuje mocenských pák vyžadování a dozo-
rování změny a jedinou, kterou si nechává, je 
myšlenka, že když za to zaplatíš, budeš ochot-
ný k vizi změny dojít. Dosti pofiderní předsta-
va, když vezmeme v úvahu, že 90 % koučinků 
dnes platí zaměstnavatel, tedy nejdou z kapsy 
koučovaného. Mimochodem, ne-mocenskost 
koučinku a vlastně celé v současné době tak 
opěvované pozitivní psychologie a motivace 
považuji za jeho (jejich) největší slabinu. Jdou-

cí i proti logice fungování našeho mozku. Vidi-
na zisku bude vždycky motivačně slabší proti 
hrozbě ztráty. Bože, kolik studií a vědeckých 
knih o tomto faktu už bylo napsáno. Vše mar-
no, slyšet to zatím moc nechceme.
 

Trend hledání sebe sama

V devadesátkách přišli hledači pokladů v zemi. 
A mnozí jsme se jim smáli. O desetiletí později 
vtrhli do našich niter hledači pokladů v nás. 
Bohužel v našich nitrech žádná perla ukrytá 
není. Já vím, špatně se to poslouchá. Kdo by 
ji tam asi tak vložil. Mnohá nitra se podobají 
spíše cibuli. Odlupujete plátek po plátku, a na-
konec zůstanete v pláči. Je to jako s hledači 
štěstí. Když půjdete přímo za ním, nenajdete 
ho. Ale když budete činit dobře druhým, věnu-
jete dostatek úsilí k dosažení radosti a bohat-
ství jiných, pocit štěstí sám vklouzne do srdce. 
Stejně je to s hledáním sebe sama. Těžko se 
najít v sobě, lépe to jde v druhých a  práci pro 

Mám odpovědnost 
za proces, a ne už 
za výsledek.

druhé. Nicméně marketingový mýtus o nale-
zení sebe sama a tím dosažení pocitu štěstí 
a naplnění je živen, když ničím jiným tak desít-
kami různých life časopisů. 

Trend ženské emancipace 

V posledním díle „Pirátů z Karibiku“ je nádher-
ná scéna. Hlavní hrdinka vystupuje jako ast-
ronomka a vlastní mapu k pokladu podle po-
stavení hvězd v níž, jak se ve filmu několikrát 

Z POHLEDU KOUČE
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Odbornost jde do 
kytek, protože je 
namáhavá, složitá  
a zdlouhavá.

zdůrazňuje, „muži neumějí číst“. A v jednom 
momentě se hádá s pirátským kapitánem. Po-
hrdavě se ho ptá, zda se vůbec vyzná ve hvěz-
dách. Na půl huby ten odpoví něco jako: „jsem 
přeci námořník a kapitán lodi.“ V té sekundě 
proběhne na tváři herečky Kayai Scodelario 
opravdu, ale opravdu hluboký překvapující 
údiv. Pro tuhle scénu stojí na ten film jít, je 
v ní střet celého mužského a ženského světa. 
Koučink se stal prostorem pro emancipaci žen, 
ženy sem vtrhly a volají „máme mapu, v níž 

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

„Vzdělávání, tréninku a poradenství pro různé 
profitní i nonprofitní společnosti se věnujin-
již 20 let. Od svých 30 let spoluvychovávám 
dvě děti a od 40 snad inspiruji další dvě. 
Dnes jsou ve věku 28 , 25, 18 a 16 let. Také 
už mi přibyly dvě vnučky 3 a 1 rok. To vše, 
plus moje zvědavost a zájem o sporné a nejed-
noznačné, mě přivádí k přemýšlení o budouc-
nosti, povaze práce, motivaci, empatii, vedení, 
řízení lidí, výchově.

havá, složitá a zdlouhavá. Na kněze jste mu-
seli studovat 5 let, naučit se spoustu teorie, 
fakt, složit mnoho zkoušek. Na psychologa to 
samé a pak ještě zdlouhavý, mnohdy mini-
málně 500 hodinový výcvik v psychoterape-
utické škole. Na učitele také musíte dlouho 
studovat, na toho vysokoškolského byste 
měli navíc publikovat, dělat výzkumy. Tohle 
vše jistě nezaručuje, že to budete umět, ale 
celý ten proces slouží k tomu, že oddělí ty, 
co na to alespoň trochu mají od těch, kteří 

opravdu ne, a během té doby se přeci jen 
něco naučíte a někdo vám řekne, že tohle 
neumíte a nejde vám to. A vy se musíte při-
pravit lépe a opravit se.  Na kouče nic z toho 
nemusíte. Stačí, že se pro to rozhodnete, 
prohlásíte se jím a doložíte to nějakou silnou 
lépe ještě peprnou zkušeností, případně x 
denním výcvikem v koučinku. (Ani to u nás 
není pro oprávnění koučovat nutné). 

V jednom pořadu letošního léta Českého 
rozhlasu si pozvala Martina Kociánová jako 
hosta písničkáře Wabiho Daňka. Hovořila 
s ním o vzniku jeho písní a položila chytrou 
otázku zda, když je zpívá, vybavuje se mu 
stále živý příběh, který za jejich složením sto-
jí. A Wabi odpoví: „Naštěstí už ne, příběh by 
to vždycky pokazil. Byl bych tam víc já a ne ti, 
pro které tam jsem.“ Cesta obhajoby opráv-
nění ke koučinku na základě osobních prožit-
ků a zkušeností je cesta do pekel nezpraco-
vaných vlastních chyb a vin přenášených na 
koučovaného. 

muži neumějí číst“. Ovládáme intuici a empa-
tii, umíme naslouchat a ptát se. A muži, dnes 
bohužel hodně znejistělí, už neříkají: „jsem 
přeci kapitán a námořník.“

Trend prožitků a zkušeností

Odbornost jde do kytek, protože je namá-

Trend velkého byznysu 

Chcete vydělávat bez větší námahy? Zachyť-
te poptávku a pak si udělejte monopol na její 
realizátory. Naší republikou a virtuálním pro-
storem křižují stovky a možná spíše tisíce kou-
čů, kteří uvěřili, že tohle je cesta k vlastnímu 
sebenaplnění. Zaplatili hodně velké peníze za 
x denní výcvik a teď udiveně hledí, že sehnat 
klientelu je úplně něco jiného, než se zeptat: A 
jaká je vize vašeho života, práce, vztahu apod. 

Přesto všechno, nebo spíše právě proto, se 
koučink usadil v našem prostoru seberozvoje. 
A jak tedy v tomto trochu zmatku a přehršli 
nabídky nad poptávkou vybírat? Šel bych na 
to selským rozumem.

• Chtěl bych, aby byl vzdělaný a psychologie 
není vždycky tím jediným správným vzdě-
láním, i když tvrdím, že je spíše výhodou. 

• Ptal bych se ho, jak se vzdělává, jestli čte 
a co čte, na jaké filmy chodí do kina či na 
video. A opravdu to nemusí být jen samá 
nezávislá scéna a těžce intelektuální ma-
sakr. 

• Zajímal bych se, proč tu práci dělá, a od-
pověď, že ho naplňuje a baví rozvíjet a po-
máhat druhým, by mě spíše otrávila. 

• A tak bych se zeptal, komu on dovolí, aby 
mu pomáhal a kdo ho rozvíjí. A když by 
s odpovědí tápal, rychle bych se rozlou-
čil. Každý slušný psycholog, který si troufá 
sdílet s druhými jejich vnitřní svět, má 
k sobě supervizora, k němuž chodí pro to, 
aby právě nepřenášel to svoje na klienta. 
Takový institut koučink vůbec povinně ne-
zřizuje, ale jsou koučové, kteří si chybění 
supervize uvědomují, a našli si náhradu. 

• A víc než to, zda mi je sympatický či ne-
sympatický, bych pátral po tom, jak se milý 
kouč umí vypořádávat se soupeřením, jak 
se umí ovládat, za jakými hodnotami si sto-
jí, zda je pracovitý, kolik času věnuje svým 
nejbližším. A jestli na vás bude náročný.

Nic světoborného, ale funguje to.



KDO TO MÁ  JEDNODUŠŠÍ? 11

Proto docela 
začínám rozumět 
tomu, že někteří 
spolu neumí mluvit.

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

Vystudovala jsem sociální práci a 6 let jsem se vě-
novala poradenství a psychoterapii dospívajících. 
Už 14 let všechny tyto zkušenosti využívám ve stá-
vající pozici Key Account Managera v Apertě, kde 
stále prosazuji vysoce proklientský přístup. Stojím 
u počátku vzdělávacích i poradenských řešení, 
vytvářím zázemí pro jejich realizaci a úspěšné 
dokončení. Naplňuje mě setkávání se zajímavými 
lidmi a různorodost úkolů, které denně přicházejí. 
Jsem také matkou dvou dospívajících dcer, díky 
kterým se mi neskutečně rozšiřuje pohled na mla-
dou generaci.

KDO TO MÁ 
JEDNODUŠŠÍ?

Tuto otázku si často pokládám, když vi-
dím své dospívající dcery se svými vrs-
tevníky. A k čemu se ta otázka vztahu-

je, o tom je toto mé krátké zamyšlení.

Ráda se potkávám se svými vrstevníky a to 
ze dvou důvodů. Dozvím se něco nového, 
ale také často vzpomínáme na věci, které už 
dávno zapadly. Jsou to věci či zážitky z dětství 
a také dospívání, které jsme měli zcela spo-
lečné. Připomínáme si stejné televizní pořady 
(vždyť existovaly pouze dva televizní programy 
s omezeným vysílacím časem), stejné spotře-
biče či pomůcky v domácnosti, stejné časopisy, 
které byly ve své době fenoménem (Čtyřlís-
tek, ABC, Mladý svět,…), a pokud jsme neměli 
předplatné nebo známé ve stánku PNS, tak 

A právě už jako školáci, později středoškoláci 
jsme měli vždy rychle společná témata k ho-
voru. „Jé, viděli jste včera Kouzelníka, jak tam 
Kaiser dělal klíště?“ Znali jsme všichni stejné 
seriály, pohádky,… Bavili jsme se tím o přestáv-
kách ve škole celá třída bez rozdílu nebo i se 
zcela neznámými vrstevníky, které jsme potkali 
třeba na pivu či diskotéce. 

Současné děti mají obrovské množství nabídek 
ve všech směrech: televizních programů, infor-
mací na internetu, knih (ročně je v ČR vydáno 
16 000 titulů!), nepřeberné množství kroužků 
a zážitkových kurzů, her, zboží všeho druhu, 
mohou cestovat… Proto docela začínám ro-
zumět tomu, že někteří spolu neumí mluvit. 

Komplikovaně hledají společná témata k nezá-
vaznému hovoru. Možná i proto zůstávají „ve 
svém prostoru“, což je často pokojíček, z něhož 
se vydávají do světa pomocí internetu. Napo-
ví i častý obrázek dvojic či skupinek sedících 
v kavárně či postávajících na ulici, kdy jsou sice 
spolu a nemluví spolu. Svírají však v ruce pevně 
mobil a jejich zájmem je jeho displej. 

Sama se nedokážu rozhodnout a odpovědět na 
otázku, která uvádí toto zamyšlení. Současná 
doba nabízí mnoho výhod a možností, jen je po-
třeba se je naučit využívat. A tak nemohu jasně 
říci, že moje generace to má (či měla) jednoduš-
ší. A co vy na to?

jsme neměli šanci je mít. Pamatujeme si jména 
státních představitelů mnoha států (speciálně 
socialistického bloku), sdílíme zážitky z bran-
ných kurzů, chmelových brigád, letních aktivit 
či čundrů.
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TRVALE UDRŽITELNÁ 
SPOKOJENOST 

současných středoevropských životech možná 
dlouhodobá spokojenost. Velmi často řeší tuto 
otázku ženy a pravděpodobně souvisí s nároky 
na to být úspěšná ve vícero oblastech svého ži-
vota (a pro tuto chvíli není podstatné, zda tento 
tlak vytváří společnost, jak my ženy s oblibou 
tvrdíme, nebo si laťky v multitasking překážko-
vém běhu – výkonná profesionálka - chápající, 
zázemí poskytující manželka a matka - seberoz-
víjející se, inspirativní bytost – osobnost zapo-
jená v komunitním životě atd. – nastavujeme 
samy, třeba svou nerozhodností, která oblast 
je vlastně naší prioritou, čemu v určité etapě 
svého života chceme dát přednost).

Věřím, že trvale udržitelná (čtěte dlouhodobá) 
spokojenost možná je, pokud podobně jako 
v oblasti enviromentální dodržíme tři základní 
pravidla:

1. Obnovitelné zdroje čerpejme maximálně 
rychlostí, kterou je stačíme obnovovat.

2. Neobnovitelné zdroje čerpejme maxi-
málně takovou rychlostí, jakou budou 
budovány jejich náhrady.

3. Znečišťování nesmí přesáhnout přiroze-
nou schopnost ekosystému jej vstřebat.

Obnovitelné zdroje jsou v tomto případě pení-
ze, vlastní energie, neobnovitelným zdrojem je 
zejména náš čas. Stres, konflikty, ale i kocoviny 
alkoholové, i ty morální, můžeme vnímat jako 

Ing. Dobroslava Stránská
lektorka a konzultantka Aperta, s.r.o.

V Apertě se věnuji především vzdělávání v ob-
lasti rozvoje manažerských dovedností a v ob-
lasti osobnostního rozvoje. Práce v Apertě je 
pro mě příjemným propojením technického 
a pedagogického vzdělání. Mým krédem je 
nohy na zemi, rozum v  hrsti, oči, uši a srdce 
otevřené. Na práci v Apertě mě baví hledání 
souvislostí, nových řešení a cest, setkávání se 
s lidmi napříč různými obory i napříč struktu-
rou společností. Mám ráda pestrost názorů 
a široké spektrum pohledů na věc.

znečišťování nás samých.

Cesty ke konkrétním krokům již, při troše dob-
ré vůle, a nebo s přispěním dobrého kouče, 
zcela jistě najdeme sami.

Inspirovat se můžeme dobrovolnou skromnos-
tí, tedy stylem života, kdy se, i když jsou nám 
k dispozici, využívání některých zdrojů vzdáme 
či je významně omezíme a volíme pro ekosys-
tém méně náročné způsoby života. Překvapi-
vým ziskem pak může být čirá radost z jedno-
duchých, obyčejných, podstatných věcí.

Pro inspiraci několik cvičení:

• Zkuste co nejdéle vyžít s poslední stoko-
runou v peněžence namísto využívání 
kreditní karty. (Polévka za 35,- Kč v místní 
restauraci má hned jinou chuť i hodnotu.)

• Dopřejte si zcela novou perspektivu vní-
mání, když do hlavního města dorazíte 
namísto autem prostě pěšky. (Zaberete 
to několik dnů, budete muset někde no-
covat, ale zcela jistě to bude jedna z cest, 
na kterou budete vzpomínat a možná o ní 
vyprávět vnoučatům.)

• Cestovatelé a dobrodruzi jistě znají ten 
pocit, když při několikadenním putová-
ním horami šetříte posledními doušky 
vody v láhvi a pak narazíte na pramen.

• A co teprve blaženost chuťových pohárků 
vychutnávajících první sousto po půstu….

Přeji vám co nejvíce čiré radosti s minimální 
spotřebou zdrojů.

Obnovitelné 
zdroje čerpejme 
maximálně 
rychlostí, kterou je 
stačíme obnovovat.

Před lety jsem se účastnila semináře o Tr-
vale udržitelném rozvoji. V jeho závěru 
zazněl na jeho mladou sympatickou lek-

torku dotaz: „A vy věříte, že trvale udržitelný 
rozvoj je možný?“ Dotaz to byl opodstatněný. 
Opravdu věříme, že můžeme plnými doušky 
konzumovat a pro zrychlení a usnadnění na-
šich životů využívat všechny zdroje, které nám 
planeta nabízí a současně nevytvářet zásadní 
ekologický dluh generacím po nás?? Byla za-
skočena zásahem na smysl a podstatu své prá-
ce, poctivě přemýšlela a nakonec odpověděla: 
„Nevím, jestli je možný, ale je nutný!“ 

Otázka i odpověď mi utkvěla. Velmi podobný 
pocit mám, když se někdo ptá, zda je v našich 
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Lidé v dnešní 
době odhalili, že 
pro společensky 
uznávané „mít“ 
někdy nestačí 
jenom kvantitativní 
hledisko. 

MÍT (MÝT) NEBO 
BÝT (BÍT)
„To Have or To Be?“, tak zní název knihy, 
dnes již mnohým notoricky známé. Že vám 
připomíná Shakespeara? Zřejmě ne náho-
dou. Tentokrát se ovšem jedná o dílo Ericha 
Fromma, které svým vznikem, datovaným 
do roku 1976, rozhodně nepatří k novin-
kám na trhu. Tedy jak kde. Na tom českém 
jsme si na první vydání museli počkat více 
než čtvrtstoletí. 
Celá kniha je koncipovaná jako kritika kapi-
talistické společnosti. Zajímavé - když vzni-
ká, o tržním hospodářství se u nás leda tak 
sní a mnohdy už ani to ne. A přesto, kritiky 
a principy v ní obsažené fungují u nás dnes 
stejně jako tehdy. Možná tedy popisek, že 
se jedná o kritiku kapitalistických společ-
ností, není zcela vystihující, neboť platí 
i v socialistickém uspořádání. Jde zkrátka 
o otevřenou kritiku materialismu. 

Máš facebook? Máš data? Máš čas? Bude-
me mít večírek. Budeme mít děti. Máš spo-
kojený život? Máme jeden druhého. Budeš 
mít asi problém…To není žádný příběh, jen 
náhodně poskládané věty obsahující slove-
so mít, které tak často s oblibou užíváme. 
Někdy je hlediskem společenské (či osobní) 
úspěšnosti též, kolik toho máme. Zaobírá-
me se kvantitou. Kolik máš přátel na face-
booku? Kolik máš najeto? Z kolika kil mouky 
máš cukroví letos? 
Lidé v dnešní době odhalili, že pro spo-
lečensky uznávané „mít“ někdy nestačí 
jenom kvantitativní hledisko. Drhnou své 
vozy, ratolesti, boty, monitory, oblečení, 
zkrátka všechno a mnohonásobně častěji 
než kdykoliv v historii lidstva. Posouváme 
se do éry, kdy čistota, jak praví moudrost, 
půl zdraví, se stává také nepostradatelnou 
součástí sociálního statusu pro široké masy. 
Reklamní slogany o blýskavosti, třpytivosti, 
hygieničnosti a lesku všeho, včetně ubez-
pečení o dlouhém životě našeho oblíbené-
ho domácího spotřebiče na praní, jsou tím 
důkazem. Stejně jako šlechtici středověku 
si chceme dopřávat horkých lázní a ohro-
movat okázalostí odlesků kapoty, okenních 
tabulek a dokonce i záchodové mísy. 

Někteří si uvědomili, že protipólem k „mít“, 

jež jednou musí vyjít z módy, je „být“. A tak 
se snaží více být. „Být“ totiž daleko více od-
kazuje k naší identitě. Pokud jsme někým 
či nějací, nikdo nám to už neodpáře. Je zlý. 
Je zcestovalý. Je mi dobrým manželem. Je 
in. Je cool. Je pravdoláskař. Jsem naštvaný. 
Jsem sám. Chce být mocný. Je sluníčkář. Je 
single. Takové identity se jen horko těžko 
zbavuje. Nebýt nějaký je mnohem obtíž-

nější než odložit něco, co mám, něčeho se 
zbavit, o něco přijít. 

Jako by se tyto dva trendy někdy prolína-
ly. Vzniká z toho „čisté bytí“. Jsem budhis-
ta. Jsem kavárenský tip. Jsem vegetarián, 
jím čistou stravu. Jsem jedničkář. Chci být 
nad věcí. Jsem bez zábran. Nic proti žádné 
ze zmíněných charakteristik. Jen se nabízí 
otázka, zda se opravdu všechna mít a být 
natolik liší a svět „je“ je hezčí? 
Nedávno mě přiměl k různým zamýšlením 
jeden obrázek, co jsem viděla na výletě. 
Kousek od Nového Města pod Smrkem 
vede úžasná jednosměrná terénní cyklistic-
ká trasa – tzv. singltrek. Pro kolaře hotový 
ráj. Na jeho konci je menší cykloservis a zá-
roveň obdoba automyčky, taková kolomyč-
ka. Člověk přijde, předá ublácené kolo do 
rukou šikovných myčů a za pár minutek se 
kolo blýská jako zbrusu nové. Jasně, chápu, 
člověk chce mít v bytě čisto, a taky v tom 
autě, kam kolo naloží. Potkávají se tu dva 
principy: člověk je cyklistou. Dá se předpo-
kládat, že nejeden je na to patřičně hrdý. 
Svou jízdu po blátivé cestě natáčí pomocí 
kamery GoPro připevněné na helmě a zábě-
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Alena Čechová
lektorka, konzultantka Aperta, s.r.o.

Podílím se na přípravách a realizacích AC/DC, stej-
ně tak i outdoorových programů, kde uplatňuji cit 
pro skupinovou dynamiku a znalost otázky týmo-
vé spolupráce. Pozornost věnuji i integraci a in-
kluzi osob se specifickými pracovními potřebami. 
Vycházím především z teoretických základů exi-
stenciální, humanistické a pozitivní psychologie. 
Zajímám se o pracovně-právní a zaměstnanecké 
otázky, prevenci sociopatologických jevů. Jsem 
absolventkou výcviku Kompletní krizové inter-
vence a držitelkou rozhodcovské akreditace 
v soutěžním akademickém debatování.

(pozn. neexistují správné nebo špatné odpovědi)

Mít Bít

Mýt Být

ry „streamuje“, rozesílá známým. Je drsňák. 
A zároveň: má čisté kolo. (Proces čištění na 
videích obvykle už neuvidíme).
Mít něco je principem pasivním, být ně-
kým/nějakým v sobě zahrnuje princip aktiv-
ní (alespoň většinou). 
Možná, že příští stadium, které přijde, bude 
prolínání další dvojice. Bít a mít. Možná ne-
bude na škodu, když se člověk do věci po-
řádně opře, bude se víc bít, ať už s blátem 
na kole, nebo za to, jaké má názory. A pokud 
se k tomu přidá to materiální mít, možná 
to přejde tak daleko, že nebude mít svoje 
názory jenom, když je schovaný za obrazov-
kou, alebrž přejde k aktivitě a začne něco 
dělat, začne být aktivní. To není návod k tlu-
čení nepohodlných protivníků. Jen předsta-
va toho, jak by vývoj mohl dále vypadat. Po-
kud se začnou osoby více bít, může to být 
k užitku i škodě. Různé varianty scénářů si 
jistě domyslíte. Zde to „bít“ ovšem zůstává 
přece jen spíše v obrazné rovině a pozmě-
něnou variantu příkladu z úvodu na „Chce 
bít mocný“, raději ponechme stranou. 
A co když se tato tendence promítne i do 
firemního prostředí. Místo „5S“ a „Jsem 
vyhořelý.“ se začne při poradách více řešit 
„mám zodpovědnost, za všechno co mám“ 
a „budu se bít za naši firmu“. A co teprve 

taková futuristická vize zdravé kombinace 
všech 4 klíčových slov? 

Přejeme vám, ať se vám daří naplňovat co 
nejvíce. 

Cvičení / zamyšlení k článku: 

Vyberte princip, který byste přiřadili k danému slovu vy. Hovoří pro vás „mít“ 
spíše o pasivitě nebo aktivitě? A co ostatní slova? 
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TOP popisuje chování lidí využívajících 
společného zdroje pro svoji obživu. Mo-
delově si lze tento zdroj představit jako 

obecní pastvinu, která vlastně patří všem oby-
vatelům obce. Ti se živí jako farmáři a hlavním 
zdrojem jejich příjmu jsou krávy, které se na 
obecní pastvině pasou. Přitom platí, že zisk 
každého farmáře roste s počty kusů zdravého 
a dobře živeného dobytka. Krávy produku-
jí maso a mléko, které může farmář prodat. 
Pastvina má však své limity dané rozlohou. 
Tráva na ní stíhá dorůstat jen tehdy, pokud 
je na pastvinu denně vyhnán jen určitý maxi-
mální počet krav. Obyvatelé obce toto vyřeší 
tak, že stanoví pravidlo. To určuje, v které dny 
mohou jednotliví farmáři pouštět omezené 
množství svých krav na obecní louku. Pastvina 
se při tomto zatížení stihne přirozeně obno-
vovat a dobytek je dobře živený. Toto ome-
zení však začne časem některým farmářům 
vadit. Brání jim v dalším růstu farmy a v do-
sahování vyššího zisku. Začnou tedy potají na 
pastvinu vyhánět o jednu dvě krávy víc, než 
by ve stanovený den měli. Tento stav vede 
k tomu, že tráva na obecní louce již není tak 
kvalitní a veškerý dobytek je o něco hůře žive-
ný. Farmáři, který regulační pravidlo porušil, 
se ale tento stav stále vyplatí. I jeho dobytek 

TRAGÉDIE OBECNÍ 
PASTVINY

A kde je happy end příběhu? Věřím, že jej 
dokážete dopsat sami. Možná jen v malých 
epizodách ve své rodině, obci, firmě nebo ko-
munitě. Ale i tam to má svůj smysl a někde se 
přeci začít musí :-).

Zdroj: ekolog Garrett Hardin, esej Tragedy of 
the Commons.

je o něco hůře živený, nicméně kravka navíc 
tuto ztrátu v pohodě vynahradí, a ještě mno-
hem víc mléka a masa z ní farmářovi zbyde. 

A co bude dál? Poctiví farmáři si zřejmě ča-
sem tohoto nepoctivého jednání všimnou 
a začnou jej řešit. Způsoby jsou dva. Buď za-
čnou obecní pastvinu více hlídat a sem tam 
hříšníka, který se stanovenému pravidlu vze-
pře, donutí dodržovat kázeň. Držení hlídek na 
pastvině je však bude zdržovat od samotné 
farmářské práce a je tedy otázkou, zda na ne-
produktivní kontrolu nakonec nerezignují. 
To už je pak jenom krůček k druhému destruk-
tivnímu scénáři. Někteří dosud poctiví farmáři 
si možná řeknou: Proč právě já bych se měl 
omezovat nějakým pravidlem? Můj soused 
ho taky porušuje. I mě se vyplatí pořídit si 
ještě jednu kravku navíc. Byl bych sám proti 
sobě…Pokud tento scénář převládne, nemů-
že situace skončit jinak než zkázou obecní lou-
ky, dobytka i samotných farmářů.

Příčinou popsaného průšvihu je koncepce 
soukromých zisků a sdílených ztrát. Důkazy 
její nefunkčnosti jistě odhalíte i ve svém okolí 
na příkladech analogických těm s obecní pas-
tvinou.

Mgr. Zdeněk Novotný
lektor a konzultant

Své původně technické vzdělání získané na ma-
tematicko - fyzikální fakultě využívám v Apertě 
již osmým rokem v rámci poradenské práce ori-
entované na procesní optimalizace a projektový 
management. V době, kdy nás obklopují moder-
ní technologie v té míře, že přímou komunikaci 
běžně doplňují nebo nahrazují nejrůznější datové 
nástroje, je pro organizace důležité hledání rovno-
váhy mezi opravdovými a virtuálními interakcemi.
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ODPOVĚDI NA ANKETNÍ OTÁZKU

„ZA JAKÉ SVÉ MANAŽERSKÉ ROZHODNUTÍ 
JSEM ZPĚTNĚ RÁD A PROČ?“ 

Jedním z nejklíčovějších rozhodnutí v mo-
derní historii naší firmy bylo pořídit linku na 
výrobu pořadačů. Uskutečnilo se v období, 
kdy jsme nabírali dech a sebevědomí hrát 
klíčovou roli jako dodavatel kancelářských 
výrobků v České republice. Bez této inves-
tice by byl zmíněný záměr velmi obtížně 
uskutečnitelný. Rozhodnutí bylo o to složi-
tější, že pozice tohoto produktu je invenčně 
velmi chudá, neboť představa o jeho užití je 
velmi konkrétní a není zde takřka žádný pro-
stor pro inovační činnost. Pokoušet se však 
zodpovědně bez tohoto sortimentu o silnou 
pozici v prodeji kancelářského zboží je nere-
álné.  Součástí rozhodnutí byla i orientace 
na úzký sortiment a vysokou produktivitu 
výroby. Čas ukázal, že vzhledem ke konku-
renční výhodě užití našich vlastních lepe-
nek a enormnímu tlaku na ceny, jsme dnes 
v tomto segmentu úspěšní a patříme ke 
špičce dodavatelů kancelářského sortimentu 
nejen v České republice, ale i v Evropě.

Jiří Jelínek – obchodní ředitel EMBA, spol. 
s.r.o.

Je celkem těžké zastavit se a vybrat jedno 
konkrétní rozhodnutí. Člověk se na své po-

zici rozhoduje dnes a denně a také věřím, že 
se jich povedlo více, za které jsem ráda. :-) 
Nejvíce mne těší ta rozhodnutí, která mají 
pozitivní vliv na úspěch liberecké poboč-
ky Grafton, tudíž nejvíce jsem asi ráda za 
přijetí nových konzultantů v loňském roce 
a za interní povýšení stávajících pracovníků. 
Ukazuje se, že jsou to lidé opravdu na svých 
místech, do práce se vrhají s entusiasmem, 
a společně díky tomu dokážeme plnit i velmi 
ambiciózní obchodní cíle. 

Kateřina Podlahová - Branch Manager, 
Grafton Recruitment s.r.o.

Je velmi obtížné odpovědět na tuto otázku, 
neboť jsem ráda, za každé své manažerské 
rozhodnutí. I ta rozhodnutí, která jsem zpět-
ně vyhodnotila jako nesprávná, mě posunu-
la zase o kus dál a naučila mě novým zku-
šenostem. Skutečně dobrý manažer je totiž 

Nejvíce mne těší ta 
rozhodnutí, která 
mají pozitivní vliv 
na úspěch liberecké 
pobočky...
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Zpětně jsem 
zhodnoti l, že 
odchodem
jsem získal novou 
energii. 

Oskar Mužíček, 
Ředitel KHK Liberec, 
Ředitel OHK v Jablonci nad 
Nisou

... zpětně 
nelituji žádného 
manažerského 
rozhodnutí , které 
jsem učinil ...

člověk, který si v životě prošel největšími 
výzvami a utrpeními a měl dostatek sil jít dál 
a vzdorovat jim. 
Za jedno své rozhodnutí  jsem ovšem více 
ráda než za jiná, protože velmi ovlivnilo můj 
profesní i soukromý život. Tímto rozhodnu-
tí m bylo opusti t bývalou práci, která byla na 
jednu stranu zajímavá, a na stranu druhou 
ovšem bez jakýchkoliv kompetencí a zodpo-
vědností , a postavit se tak trochu na vlastní 
nohy, podílet se na založení společnosti  svě-
tového formátu, pusti t se do oblasti , ve kte-
ré jsem měla minimální zkušenosti . Dostala 
jsem se do vedoucí pozice s plnou zodpověd-
ností  za chod společnosti  a z lidského hle-
diska za své zaměstnance. Toto rozhodnutí  
bylo doposud mou největší výzvou profesní 
i soukromou. Musela jsem zvládnout zastat 
plně roli matky a zároveň manažerky a ještě 
navíc ve světě, kterému vládnou především 
muži. Každý můj krok byl určitou výzvou či 
rozhodnutí m a zpětně můžu říci, že pokud 
člověk věří a plně se věnuje vytyčenému cíli, 
výsledek se vždy dostaví. 

Denisa Stránská – InStar Technologies a.s.

Začnu asi trochu z obrácené strany, zpětně 
nelituji žádného manažerského rozhodnutí , 
které jsem učinil a to především z následu-
jícího důvodu. Při zásadním rozhodování se 
snažím získat co nejvíce validních informací, 
nepodlehnout časové tí sni a opírám se také 
o názory svých nejbližších kolegů. Konečné 
rozhodnutí  tedy činím s vědomím, že to fi r-
mu určitým způsobem posílí. 
Nicméně jednoho rozhodnutí  si vážím přeci 
jen trochu více, a to rozhodnutí  stát si za svý-
mi hodnotami a vizemi v době krize, která na 
nás dopadla. Stáli jsme před rozhodnutí m, 
zda přistoupit na požadavky klientů, ale sní-
žit tí m kvalitu našich služeb, nebo „odepsat“ 
část zakázek a udržet si nadstandardní služ-
by v oboru. Rozhodli jsme se neustupovat od 

nastavených cílů a dnes se nám toto rozhod-
nutí  nad očekávání vyplácí. 

Lubomír Molnár Jr.- WashTec Cz, spol. s.r.o.

Principiálně s manažerováním to není tak 
složité, když máme kvalitní hospodářskou 
náplň, vyznáme se v ekonomice a hospoda-
ření fi rmy, a máme kvalitní kolekti v a nová-
torské nápady, tak jde vše poměrně dobře. A 
při zpětném pohledu člověk může zhodnoti t 
úspěchy i neúspěchy své i fi rmy.
Ono se jednoduše řekne, ale někdy se to 
hůře provádí.
Jedno z mých rozhodnutí , které jsem musel 
udělat, když jsem z ředitelské funkce po 30 
letech a třech měsících odcházel do jiného 
typu fi rmy. V původní fi rmě jsem zastával po-
stupně 5 pozic, kde člověk nabírá zkušenosti , 
a já měl štěstí , že okolo mě byli lidé, od kte-
rých jsem se mohl mnoho věcí naučit a zís-
kat zkušenosti  s řízením kolekti vu, i řešením 
každodenních výrobních problémů. Co vní-
mám jako nejdůležitější je řešení problémů 
uvnitř kolekti vu, po odborné i výkonnostní 
stránce. Naučil jsem se, jak přistupovat při 
řešení problémů ke každému člověku, aby 
efekt byl co nejlepší. Zpětně jsem zhodno-
ti l, že odchodem jsem získal novou energii, 
v původní fi rmě jsem „vše“ znal a všichni 
toho rádi využívali a někdy i zneužívali.
Druhé rozhodnutí  bylo, právě když jsem mu-
sel řešit personální obsazení malého kolekti -
vu, když ti to lidé o sobě vědí i mnoho rodin-
ných záležitostí . Člověk přemýšlí, jaký dopad 
to bude mít na toho konkrétního pracovníka 
na jeho rodinu, když ho propustí m, ale důle-
žitější je „nerozházet“ chod malé organizace, 
aby byli všichni přesvědčeni, že podávají svůj 
plný výkon a netáhnou za někoho jiného. Pro 
mě bylo nejtěžší si říci, tohoto člověka se 
mi nepovede zapojit do chodu fi rmy, zlepšit 
jeho přístup a dlouhodobé výsledky, a proto 
je nutné se s ním rozloučit. Následně se uká-
že, že to bylo nelehké rozhodnutí , ale nutné 
a potřebné.

Oskar Mužíček - Ředitel KHK Liberec, Ředi-
tel OHK v Jablonci nad Nisou

Řada fi rem a ekonomik podmiňuje svoji pro-
speritu potřebou neustálého růstu. Vyrobit 
více zboží a služeb, snížit náklady, dobýt nové 

trhy, zvýšit zisk. Tyto cíle jsou jistě pochopitelné, ale 
jde o to, jak si leadři představují jejich naplňování 
a jaké kontexty do svých úvah a strategií zahrnují. 
Na koho a na co při uskutečňování růstu myslí? Na 
sebe, na svoji rodinu, obec, město, stát či svět? 

ILUZE 
NEUSTÁLÉHO 
RŮSTU

A co je 
motorem tvé 
vlastní snahy?

A co je motorem tvé vlastní snahy? Nové auto, 
exoti cká dovolená, spokojený učitel tvého dítěte, 
čistý potok za domem, méně bezdomovců na ná-
městí , spokojená babička v domově důchodců, 
konec vymírání horských goril, snížení přímého 
ohrožení terorismem nebo něco jiného?

Neustálý růst je iluzí západních ekonomik. Internet 
je denně plněn množstvím odborných ekonomic-
kých a sociologických polemik na toto téma.

Pokud máš čas na chvíli zastavit svůj růst a na-
hlédnout na sebe jako na kolečko v systému na-
šeho světa, zkus třeba tohle:

• Francis Fukuyama: Konec dějin a poslední člověk
• Robert & Brenda Vale: Time to eat the dog? 

The real quide to sustainable living.

Mgr. Zdeněk Novotný
lektor a konzultant

Své původně technické vzdělání získané na ma-
temati cko - fyzikální fakultě využívám v Apertě 
již osmým rokem v rámci poradenské práce ori-
entované na procesní opti malizace a projektový 
management. V době, kdy nás obklopují moder-
ní technologie v té míře, že přímou komunikaci 
běžně doplňují nebo nahrazují nejrůznější datové 
nástroje, je pro organizace důležité hledání rovno-
váhy mezi opravdovými a virtuálními interakcemi.
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ TIPY
Lektoři Aperty doporučují.

Zpříjemněte si všední dny u filmových večerů.

Skeptický ekolog Bjørn Lomborg

Kniha, která „huráekology” naštve a kritickým 
dodá sílu. Skeptický ekolog zpochybňuje řadu 
všeobecně přijímaných pověr o tom, jak se 
naše životní prostředí a kvalita života vůbec 
neustále zhoršuje. Autor býval členem hnu-
tí Greenpeace a v mládí, v dobré víře v prav-
divost těchto informací, začal se svými stu-
denty ověřovat hlavní tvrzení k procvičení 
práce se statistickými daty a zčásti jistě i pro 
posílení jejich environmentální odpověd-
nosti. Hlavní síla knihy spočívá v ohromném 
počtu pečlivě dokumentovaných příkladů 
(jen poznámkový aparát má 2500 položek) 
a v na první pohled objektivní interpretaci 
všech údajů. (oficiální text distributora) 

Co se děje se světem Václav Cílek

Kniha praktických užitečností, které mů-
žeme dělat, aby nám bylo lépe. Geolog 
a oceňovaný esejista Václav Cílek je známý 
tím, že se k aktuálním problémům světa 
dokáže vyjádřit nadčasově, z rozmanitých 
úhlů pohledu, s nadhledem, vtipem i s kon-
struktivní skepsí. Zdánlivě jde o popis velké 
proměny našeho světa vlivem klimatických 
změn a migrační vlny, ale ve skutečnosti se 
autor soustřeďuje především na to, jak si 
v životě udržet radost a jak (pře)žít šťastně. 
V první části věnované českým zahrádkám 
se zabývá tématy, jako je útěcha květin, in-
teligence stromů a malá dobrodiní běžného 
světa, která vedou ke spokojenosti a štěstí. 
Navzdory všem možným katastrofickým 
scénářům je to kniha optimistická a přináší 
konkrétní návrhy, jak řešit současnou a bu-
doucí krizi. (oficiální text distributora)

Odpojený muž P. G. Zimbardo, N. D. Cou-
lombová

Výstražně zvednutý prst této  knihy nad 
mizením mužství rozhodně nemíří na doty-
kový displej telefonu či tabletu. Jak se mají 
mladí muži v dnešním světě? Mezinárodně 
uznávaný psycholog Philip Zimbardo ve 
spolupráci s kolegyní Nikitou Coulombovou 
ukazují, jak se mužnost ocitá v krizi. Upozor-
ňují na zoufalou neschopnost současných 
mladíků dospět a odolat nástrahám virtu-
ální reality. Alarmující apel vzbudil celosvě-
tový zájem odborníků i veřejnosti. (oficiální 
text distributora)

Co dělá z chlapců muže Bret Stephenson

Autor více než dvacet let pracuje s riziko-
vou a vysoce rizikovou mládeží v USA. Bě-
hem své kariéry působil v různých službách 
a na různých pozicích, jako přednášející se 
účastnil nesčetných národních i mezinárod-
ních konferencí, workshopů a přednášek. 
Bližší informace o jeho práci najdete na 
www.adolescentmind.com.
„Kniha je zásadní četbou pro rodiče, peda-
gogy, prarodiče a kohokoli dalšího, kdo vy-
tváří a ovlivňuje způsoby, jimiž společnost 
přistupuje k mladým mužům… Stephenson 
je mistrem prezentace způsobů, jak pomoci 
chlapcům ‚zabít draka‘ a dosáhnout tak pří-
nosného, zdravého a úspěšného mužství. 
Doporučuji tuto knihu z celého srdce!“

Nevěsta pro Zandyho / Zandy‘s Bride 
(1974)

Film o době, kdy ženy i muži věděli, že pro 
vztah musí obětovat i kus ze sebe, nebo-li 
příběh vetkaný do časů, v nichž neznaly slo-
vo  sebeláska, ale činili se v lásce pro druhého, 
hrdosti, odvaze a pokoře. Snímek Nevěsta 
pro Zandyho natočil v USA švédský režisér Jan 
Troell podle literární předlohy Lillian B. Rosso-
vé Cizinka. Zavede nás do krásné oblasti Big 
Sur na severu Kalifornie nedaleko pobřeží 
Tichého oceánu roku 1870. V příběhu o prv-
ním bouřlivém roce jednoho manželství na 
inzerát vytváří podrobnou studii dvou rozdíl-
ných osobností. Připomeňme jen hvězdné 
obsazení – ústřední dvojici ztvárňují Gene 
Hackman a Liv Ullmannová.(Česká televize)

Tohle je náš svět / Captain Fantastic 
(2016)

Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává 
svérázný a charismatický otec (Viggo Mor-
tensen) svých šest dětí podle vlastních 
představ. Jejich život připomíná letní tábor 
v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Do-
kud nepřijde zpráva, která všechno změ-
ní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při 
které jsou zásady této volnomyšlenkářské 
rodiny vystaveny zkouškám našeho světa. 
(Aerofilms, oficiální text distributora)

Volný pád / Falling Down (1993) 

Je 12. června 1991. Za nesnesitelného 
horka uvízly v dopravní zácpě uprostřed 
Los Angeles desítky řidičů. Nervozita 
a napětí houstne, až jednomu z nich po-
volí nervy. William Foster vystoupí z vozu 
a se slovy „Jdu domů!“ se vydá na cestu 
z níž, jak se později ukáže, není návratu. 
V okamžiku, kdy mu arogantní prodavač 
odmítne vyhovět a rozměnit na telefon, 
se totiž osobní vzpoura muže nazývaného 
dále jen D-Fens (defence = angl. obrana) 
mění v pomstu. Po stopách tragického hr-
diny se vydává policista Prendergast, který 
má právě odejít do výslužby. Přestože chá-
pe, co se odehrává ve Fosterově nitru, je 
přesvědčen, že ho musí zastavit. (oficiální 
text distributora)

Jimi Hendrix

Film tvoří vyprávění jeho rodiny a blízkých 
přátel a také takových hvězd jako jsou Eric 
Clapton, Mick Jagger, Pete Townshend či 
Little Richard, kteří se s vámi podělí o své 
vlastní vzpomínky na největšího rockové-
ho kytaristu všech dob. Jedná se o první 
hudební záznam ve formátu Dolby 5.1, 
který připravil původní Hendixův zvukový 
inženýr, Eddie Kramer. (oficiální text dis-
tributora)



Jak se dá IQ trénovat?



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 certifikované.

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 OUTDOOR

 JAK PSÁT E-MAILY?
WORKSHOP

 „Buďte konzervativní v tom, co posíláte a liberální v tom, co obdržíte.“

Pozvěte si nás do firmy. 


