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Jak se posunout k úspěchu
Co je to úspěch? Kdy je člověk úspěšný? A hlavně, jak se úspěšným stát? Těmito a celou řadou souvisejících
otázek se zabývali účastníci společné konference Iva Tomana a vydavatelství Mladá fronta s názvem
Posedlí úspěchem, která se konala na začátku června v Top Hotelu Praha.

Cílem není vrchol,
ale návrat z něj
Zajímavou
perspektivu
nabídl
Radek Jaroš, 15. horolezec na světě
a první Čech, který vystoupil na všech
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spěch není normální. Tímto pro
leckoho překvapivým výrokem
zahájil svou přednášku Ivo Toman, jeden z nejúspěšnějších českých
školitelů, autor několika bestsellerů
na téma osobní rozvoj, motivace a prodej. Statistiky prý ukazují, že ve všech
oborech a činnostech dosahuje úspěchu
maximálně pět procent lidí. Dokonce i při
páchání sebevražd.
Jedním z velkých a rozšířených omylů
je tedy podle Iva Tomana přesvědčení,
že každý může uspět. Rozdělení geniality
ve společnosti není podle Gaussovy křivky, většina lidí naopak neuspěje. Proč?
Hodně naznačují pokusy na krysách,
které před lety prováděl americký profesor psychologie Martin Seligman. Zjistil,
že většina zvířat, která si zvyknou, že nejsou schopna chováním a vůlí ovlivnit
příchod bolestivého impulzu způsobeného elektrickým proudem, propadnou
apatii a demotivaci. Ovšem 30 procent
se nikdy nevzdá, navzdory tomu, že jejich
tvrdošíjná aktivita ke zmírnění bolestivého impulzu nevede.
Právě tak se úspěšní lidé podle Iva
Tomana nikdy nevzdávají. Jsou posedlí
prací a nemusejí se ničím dobíjet. Nepotřebují žádnou vnější motivaci. Prostě ráno vstanou a musejí začít něco
dělat. Někteří ani nemohou dospat, jak
se těší na to, co přinese další den. Důležitou hodnotou je pro ně samostatnost
a svoboda, smysluplná činnost a jejich
charakteristickým rysem je snaha o dokonalost.
„Úspěšný člověk má talent. Ten spočívá v několika faktorech, je to například
touha vynikat, disciplína, štěstí, umění
se prodat. Samozřejmě ho jeho činnost
baví,“ vysvětlil Ivo Toman.

Úvodní slovo. Celodenní konferenci zahájil její spoluorganizátor Ivo Toman. Ve svém pětačtyřicetiminutovém
vystoupení pak mimo jiné zdůraznil, že úspěšní lidé nepotřebují vnější motivaci
14 světových osmitisícovek bez použití
kyslíku. „Pro horolezce nesmí být cílem
vrchol, ale návrat z něj. Protože pokud
vylezete nahoru, ale už vám nezbudou
síly na návrat, neuspěli jste,“ prohlásil
Radek Jaroš, který před časem v důsledku omrznutí na Annapurně přišel
o jedenáct článků na prstech u nohou.
„Totéž platí i v byznysu. Získat zákazníky
je samozřejmě skvělé, ale vy si je musíte
udržet, dlouhodobě se o ně starat, a to
je třeba promýšlet dopředu,“ dodal. Dokázat něco tedy není konec, ale naopak
začátek cesty, protože pak přichází obhajoba.
Pro úspěch je podle Radka Jaroše
nezbytné dobře posoudit situaci, zvážit, jestli je dosažení cíle v mých možnostech. V této souvislosti připomněl,
že se jednou na Mount Everestu rozhodl
vrátit pouhých 50 metrů před vrcholem.
Byl sám a situace byla velmi obtížná.

Organizace výpravy samozřejmě stála
spoustu peněz, ale na druhé misce vah
byla rodina a děti. Začal tedy sestupovat, ovšem po čase narazil na svého parťáka, o kterém si myslel, že už je dávno
dole. Společně nakonec vrchol zdolali.

Ve všech oborech
a činnostech
dosahuje
úspěchu
maximálně pět
procent lidí
„Nejdůležitější věcí je tým lidí, se kterými chci být. Vzpomínám na tříčlennou
partu, se kterou se nám jako prvním
Čechům podařilo zdolat Kančenčongu,
nejmasivnější osmitisícovku, kterou
tvoří pět vrcholů. Bylo to skvělé, velmi

nás to bavilo,“ podotkl držitel ceny Jiřího
Stanislava Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2014.
Upozornil, že důležitá je samozřejmě
tvrdá práce a vůle, vždyť například při
pokusech o zdolání K2 uspěl až napopáté, ale také méně uchopitelné faktory.
Například štěstí. To, co se mu přihodilo
na Nanga Parbatu, jinak nazvat nelze.
Utržená lavina tehdy před sebou hnala
obří tlakovou vlnu. Radek Jaroš se svým
kolegou strávili první momenty hádkou,
jestli má smysl utíkat, nebo ne. Nakonec
se rozběhli, ale oběma bylo jasné, že nemají žádnou šanci. Jenže lavina se nakonec otočila o hřeben a oni přežili.

Jak se měří úspěch
Doslova na zelené louce začal v roce
1990 budovat Tomáš Březina společnost BEST, která byla o 24 let později
společností Czech Top 100 vyhlášena

firmou čtvrtstoletí. Její šéf účastníkům
konference nabídl svůj recept na úspěch.
Základem je podle něj princip, že se vždy
hraje jen a jen na výsledek a že každý výsledek musí mít své kladné ekonomické
vyjádření.
Dá se úspěch změřit? Tuto otázku si
položil Milan Zavadil, zakladatel společnosti M&M reality, kterou před časem
s úspěchem prodal. Úspěšný člověk
může být podle něj například ten, kdo je
na základě způsobu, jakým svou činnost
vykonává, doporučován dalším lidem.
Absolutní kritéria však určitě neexistují,
vždy rozhoduje hledisko pozorovatele.
Milan Zavadil provedl svůj osobní
průzkum mezi deseti lidmi, aby zjistil,
co považují za úspěch, a podle výsledků
je rozdělil na dva typy. První vnímá jako
úspěch to, když se může kdykoliv obrátit
na kamaráda, žít bez stresu nebo třeba podporovat potřebné. Pro druhou
skupinu je důležité plnění cílů. Právě
stanovení cílů považuje Milan Zavadil
za základ. „Nejlepší pocit mám ve chvíli, kdy odškrtávám splněné cíle. Ovšem
zároveň se škrtnutím jednoho je třeba
přidat další a nezapomínat, že i malé
cíle jsou cíle.“

Dovednosti krát úsilí.
A kde je etika?
Důležitý aspekt vnesl do diskuze Marian Jelínek, bývalý dlouholetý osobní
trenér české hokejové ikony Jaromíra Jágra. Dnes trenér BK Mladá Boleslav, kterého zajímá téma psychologie sportu,
o němž napsal řadu knih a získal doktorát z filozofie. „Podle všeobecně známé
rovnice se úspěch rovná dovednostem
násobeným úsilím. Ale kde je etika?“
položil hned v úvodu svého vystoupení
řečnickou otázku Marian Jelínek.
V dnešní době, která je mimo jiné typická obrovským tlakem na výkony a čísla, podle jeho přesvědčení stále častěji
dosahujeme úspěchu za každou cenu.
Etickou neplechu v tomto procesu dělá
takzvaná motivace rácia, jinými slovy
enormní láska k výsledku. Jejím protikladem je podle Mariana Jelínka motivace
srdce či duše, tedy vášeň k činnosti jako
takové. Posedlost, a nejen úspěchem,
tím pádem může nebo měla by být
správná, může být ale také škodlivá.
Hokejový trenér připomněl dva příklady ze sportovní historie. Australský

bruslař zvítězil na zimních olympijských hrách v roce 2002 jen díky tomu,
že všichni jeho soupeři, kteří jeli celý
závod před ním, měli těsně před cílem
kolizi a upadli. On pak vjel do cíle jako
první. Zlaté medaile se ovšem následně vzdal, prohlásil, že je nezasloužená,
prodal ji a výtěžek věnoval na dobročinné účely.
Jiným případem je vítězství francouzského fotbalového týmu v baráži
na mistrovství světa v roce 2010. Francouzi tehdy postoupili přes Iry jen díky
přihrávce rukou, ke které se ovšem nepřiznali. Marian Jelínek pak auditoriu
položil logické, nicméně obtížně zodpověditelné otázky: „Proč se někdo přizná,
a jiný ne? V důsledku čeho se z některých lidí stanou ,cíloví feťáci‘, kteří chtějí
vyhrávat za každou cenu? Je to výchovou? Vlivem genetiky?“
Ta skutečně správná cesta k úspěchu
je proto podle Jelínka spojením emoční
vazby k činnosti a morálně volních vlastností. Úspěchem však může být pro každého něco jiného. „Vykonáváš jakoukoli
aktivitu s mimořádnou vášní a ještě v ní
dosahuješ skvělých výsledků? Úspěch.
Baví tě to, co děláš, a jsi oblíbený? To je
samozřejmě také úspěch.“
Ještě jednou pak slyšeli účastníci
konference z Jelínkových úst zmínku
o negativních důsledcích současného
tlaku na úspěch a racionalizaci cílů,
kterými jsou mimo jiné nárůst spotřeby
antidepresiv či počtu sebevražd. Doktor
filozofie své vystoupení zakončil otázkou, zda budeme pořád za každou cenu

Po Praze do Brna.
Pvní společná
konference
Iva Tomana
a vydavatelství Mladá
fronta se konala v Top
Hotelu Praha. Další
konference s názvem
Nejlepší školící mozky
se uskuteční 1. října
v brněnském Sono
Centru

šponovat hrubý domácí produkt a ekonomiku, nebo už konečně začne hrát roli
také etika. A odkázal na ideály řecké kalokagathie, podle níž dobro a krása patří
k sobě, protože co není dobré, nemůže
být zároveň krásné a naopak. Tento
princip jsme podle Jelínka rozdělili a je
na čase to napravit.

Vlastní cestou
Na svého kolegu ze sportovního prostředí navázal Stanislav Bernard. Majitel a zakladatel úspěšné značky stejného jména svou firmu vybudoval doslova
na troskách původního humpoleckého
pivovaru. A etika je téma, kterým se při
své činnosti zabývá prakticky denně.
„Smutnou realitou je totiž fakt, že pivovary uplácejí hostinské, aby dostaly
své pivo do jejich restaurací,“ prohlásil
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Bernard. Tyto částky jdou do milionů.
Držitel historicky prvního titulu Brand
manager ČR roku 2000 řekl, že proti
tomu jeho firma bojovala, ale nakonec
byla nucena s uplácením také začít.
„Zaměřili jsme proto veškerou svoji
energii na přípravu kvalitního piva, budování značky a dobrých vztahů se zákazníky. Díky tomu jsme před sedmi lety
s neetickými praktikami mohli skončit
a situaci jsme ustáli.“
V posledních třech letech pivovar
Bernard roste dvouciferným tempem
na trhu, který jako celek stagnuje. „Hlavním cílem není růst, ale reakce na dění
na trhu, to znamená uspokojování zákazníků. Naším posláním je jít vlastní
cestou a dělat to nejlepší, co je možné,“
uzavřel Stanislav Bernard.

Martin Zika
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Úspěch očima úspěšných
Marian Jelínek,
trenér BK Mladá Boleslav
1. Já jsem na vaší konferenci přijel
tenhle přístup kritizovat. Posedlost
úspěchem, to je pro mě až závislost,
a závislosti jsou špatné. Je samozřejmě
důležité si uvědomit, co to je úspěch.
Pořádáme konference, ale často si nejsme vědomi důležitých souvisejících
věcí. Když máte na konferenci 200 lidí,
téměř každý bude za úspěch považovat
něco jiného. Pokud ovšem svoje úvodní
tvrzení upravím, aby to nebylo tak konfrontační, řekl bych, že existuje úspěch,
kterým jsem chtěl být posedlý. Ale určitě to nesouvisí s tím úspěchem, o kterém tu většina řečníků hovořila.

Stanislav Bernard,
spolumajitel a zakladatel
Rodinného pivovaru Bernard
1. Pro mne to dnes znamená dělat
věci tak poctivě, aby to dávalo smysl.
Aby to, co je výstupem, to, co je výsledkem té činnosti, mělo pro společnost
nějaký skutečný význam, smysl, aby to
bylo užitečné. Žádný jiný úspěch dneska
nevnímám. Mluvím o tom konečném,
finálním dopadu.
2. Hlavní motivací je dělat věci tak
dobře, abychom věděli, že to pro lidi
něco přináší, něco hmatatelného a ten
úspěch, na který se ptáte, je vedlejší produkt. Ten přichází mimoděk jako vedlejší
produkt toho, že něco děláte dobře.
3. Během toho všeho, čím jsem si
prošel a čeho jsem dosáhl, jsem si ověřil,
že ve hmotné rovině úspěch a satisfakce
není. To už vím. Ale skutečně tam vůbec
není, ne že se bavíme o nějakých procentech, jestli 30, 60 nebo 90. Prostě nula.
I když pochopitelně záleží na každém
člověku.
Pro mne je dnes výzva v tom, aby
podnikání fungovalo, aby se rozvíjelo,
abychom byli dále užiteční – to je ta

2. Obecně si myslím, že motivace je
něco, co člověk k životu potřebuje. Ale
zároveň bych řekl, že to je pouze okolo třiceti procent celkového pohonu či
energie člověka. To znamená, že kdo
chce jet na třicet procent, tak ať funguje na bázi motivace. Zbylá procenta,
to je vášeň, nadšení, zábava. Věci, které děláte, a nikdo vás do nich nemusí
pobízet. Rybáře nikdo nemotivuje, aby
šel chytat ryby. On touží po prožitku. To
znamená, že největší výkony lidstva, ať
už sportovní nebo jakékoli jiné, podle
mě vznikají bez motivace. Vincenta van
Gogha nikdo nemotivoval, aby šel malovat, Mozarta nikdo nemotivoval, aby
šel skládat, já jsem nikdy neměl pro-

podmínka, o které jsem mluvil dříve –
a to bych pětkrát podtrhl. Abychom nedělali jenom něco, co si lidi koupí, nám
z toho zbude nějaký zisk, ale ve skutečnosti jim to nic nepřináší. Tak to ne!
Takže já se pokouším najít to, co je
tím skutečným smyslem, smyslem života, prostě toho všeho. Na zeměkouli
žije sedm miliard lidí, všichni se někam
ženou, všichni něco ničí, pálí, znečišťují
a spotřebovávají. To asi není ten správný
směr. Ještě nedávno nás byly tři miliardy, ovšem žádné zmoudření od té doby
nenastalo. Vezměte si Islámský stát, to
je úplný středověk, ti lidé jsou ztraceni,
všechno dělají ze strachu.
Přišel jsem na to, že všechno, co
vzniklo na fyzické podstatě, taky zanikne. Vidíme to dnes a denně, auto
se ojezdí, dům se musí pořád opravovat. Takže kde je ten smysl, kde je
ta trvalá hodnota? A já už tak trochu
tuším, že to je v mezilidských vztazích
a v tom, aby každý člověk dělal něco,
co ho baví, a něčím přispíval ostatním.
A ne se je snažil s prominutím „ojebat“.
To je špatně, to pak na konci není žádná
satisfakce.

blém motivovat Jardu Jágra do práce.
Dohadovali jsme se pouze o obsahu tréninku. Chcete-li, rozlišuji motivaci vnější
a pak motivaci duše nebo srdce. A to už
je něco jiného než motivace rácia.
3. Život. Někdo nám otočil přesýpací
hodiny, a ten písek se sype. Sype se každý den, úspěch - neúspěch, naštvání
- úsměv. Když si tohle člověk sem tam
s nadhledem promyslí a uvědomí, řekne
si, že život sám o sobě je úžasná záležitost. A já ho chci prožít tak, abych dnů,
kdy se směji, kdy mám dobré vztahy,
kdy mám i úspěch v podobě svého ega,
které to potřebuje, prožil co nejvíc. Ale
ne na úkor etiky, o které jsem na konferenci hovořil.

Milan Zavadil,
zakladatel společnosti
M&M reality

Tomáš Březina,
zakladatel a vlastník
společnosti BEST

1. Úspěch bych definoval jako mušku
jenom zlatou, která se jen tak mihne,
a pak už zase zbude jen práce – to pro
mě znamená úspěch. Když se vám povede nějaký dlouhodobý projekt, tak je
to určité uspokojení, ale já už v tu chvíli
vidím, co by se na tom dalo vylepšit.
Posedlost je to, že vás něco žene
pořád dál, snažíte se být dokonalejší,
a tedy úspěšnější a úspěšnější.
2. Já nepotřebuji motivaci. Pro mě
to je přirozené. Ráno vstanu a nemůžu se flákat. Musím začít něco dělat.
Když už nemůžu, musím si odpočinout.
A po týdnu, deseti dnech jsem zase jako
na trní a musím jít něco dělat. Nemusím
se nějak motivovat nebo odměňovat.
Práce mě baví sama o sobě.

1. Jak jsem říkal na přednášce, úspěch
je věc naprosto subjektivní, těžko zobecnitelná a definovatelná. Každý to
vidí jinak. Pro mě je v současnosti úspěchem mít skvělou rodinu, skvělé děti.
Co se týče firemního světa, je pro mne
v této přetěžké době úspěchem podnik
stále vést tak, aby vzkvétal.
2. Vnitřní motivace, fakt, že se narodíte chudý a pak dřete. Ale dřete ne
12 nebo 14, ale 24 hodin denně. To
se vám o tom i zdá, a když se probudíte, stále vám to šrotuje v hlavě. Což ani
skvěle zaplacený zaměstnanec takhle
nemá, protože může vypustit a pracuje
jen takzvaně do výše svého platu.
Takhle to prostě mám po svých rodičích „tati, mami, co jste mi to provedli,
proč já“, ale na druhé straně je to život,
který bych neměnil. Je to život plný svobody, přestože mne pořád někdo ničí,
týrá, zkoumá, terorizuje a pořád něco
chce. Přes to všechno mám absolutní
svobodu.
3. Některé mohu, některé nemohu
říct. Jsou samozřejmě úměrné k mému
věku 58 let. Takže třeba v tom firemním
pohledu je to cíl násobně zvětšit firmu.
A být stále skvělý člověk. Být příkladný
pro své děti, zaměstnance a pro ostatní.
Kdyby to takhle měli všichni, vypukne
ráj na zemi.

3. Poměrně značné, protože jsem
nyní vlastně nezaměstnaný. Koukám se,
co budu dělat dál. Rád bych se věnoval
poradenství a konzultingu ve středních
a větších firmách. To mě baví. Už mám
nějaké nabídky. Nevím, jestli se chci
pouštět do nějakého většího projektu,
který by mě měl stát deset let života.
Spíš nějaké půlroční projekty.

Chtěl bych si také vyzkoušet být chvíli
zaměstnancem. Zaměstnaný jsem nikdy
nebyl, tak mě to velmi láká. Znám to z pozice zaměstnavatele a mám představu,
jak by se měl zaměstnanec chovat. Tak
bych si to chtěl vyzkoušet v praxi. Doufám,
že se s někým domluvím a vydělám mu
spoustu peněz. Příští rok bych chtěl také
absolvovat expedici do Mongolska.

následně klukům nabízel, že můžou jít
se mnou, aby se dostali ven, nechtěli.
Po dvou letech na vojně byli líní, lepší
pro ně bylo ležet, být v tom stádu, nevyčnívat. Ale pro mě ta volnost a možnost
trénovat byly nenahraditelné.
2. Sny jsou od toho, aby se plnily.
V mládí jsem měl sen, že ze mě bude
horolezec, budu lézt na vysoké hory. Už
v mé první práci v Chiraně mi bývalý šéf
říkal, že je jasné, že ze mě bude horolezec, že tohle je jen přechodná stanice.
Zkrátka jsem měl určitý sen a nějakým

způsobem jsem za ním směřoval celý
život.
Ale jak jsem říkal na přednášce: Neměl jsem od začátku cíl vylézt Korunu
Himálaje. To prostě vygraduje. Měl jsem
štěstí, že všechny činnosti, které jsem
dělal, k tomu snu-cíli směřovaly a vedlo
to tam, kde teď jsem.
3. Je pravda, že se bude těžko hledat
nahraditelný, rovnocenný cíl ke Koruně
Himálaje. Nicméně jistým pokračováním tohoto příběhu by mohla být a pravděpodobně bude Koruna světa, sedm
nejvyšších vrcholů jednotlivých kontinentů. Nebudu říkat, že je to nějaký extrémní horolezecký cíl. Protože jsou tam
kopce nižší či ne tak náročné. Na druhé
straně je to cíl, kterého můžou, na rozdíl
od Koruny Himálaje, dosáhnout další
tisíce lidí. A můj příklad je k tomu může
nějakým způsobem vést.
Navíc lezení a dobrodružný život
není jen o dosažení vrcholu, ale i cesty
k němu. Jak se říká, i cesta je cíl. Poznat
lidi v jiných koutech světa, místní kulturu, přírodu. Výzvou je pro mě i snaha
předávat téma horolezectví dál, jsme
totiž sport, který není vidět. I proto jsem
začal psát knížky a účastním se různých
konferencí. A podle reakcí, které mám,
se mi povedlo motivovat stovky nebo
tisíce lidí.

Radek Jaroš, horolezec
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Anketa:

1. Co si představíte pod spojením posedlost úspěchem?
2. Co je vaší motivací?
3. Co může být dnes pro vás jako člověka, který už mnohého dosáhl, ještě výzvou?

speciál

1. I když mluvíme o tom, že děláme
nesoutěžní sport, tak tam soutěživost
a určitá posedlost také je. Chlubím
se, že jsem byl 15. člověk, který zdolal
všechny osmitisícovky bez kyslíku. Každý horolezec a sportovec to vlastně dělá
kvůli tomu, že ho to baví, každý chce být
úspěšný. I když jsem na přednášce řekl,
že u mě posedlost nebyla, tak jsem to
samozřejmě někde v podvědomí měl
a mám.
Ve své první knížce jsem popisoval
příhodu, jak jsme se vraceli z vrcholu mé
první osmitisícovky, Mount Everestu.
V základním táboře jsme balili expediční materiál a nakládali jej na jaky. Všichni jaci byli černí, jenom jeden byl hnědý
a trochu strakatý. A můj materiál – tři
expediční vaky – vyšly náhodou právě
na tohoto jaka. Ostatní čekali, až se půjde, ale jakmile měl tenhle hnědý jak
náklad na zádech, vyrazil a nikdo ho nedokázal zastavit. Prostě měl svoji hlavu
a šel dolů. Byl jsem strašně nadšený
a v knížce jsem napsal: Tenhle jak je jako
já. Prostě není tím stádem, které čeká
na povel, ale chce a hledá si vlastní cestu. I já jsem si ji celý život hledal. Člověk
musí vybočovat. Když jsem byl na vojně,
jako jediný jsem si vymohl, že budu moct
trénovat mimo kasárna. Když jsem pak

posedlí úspěchem

VI/VII

speciál

 Musí vás bavit být na cestě.
Smyslem je pomáhat lidem
s velkou vnitřní motivací,
zdůvodnil své konferenční
angažmá nejznámější český
školitel Ivo Toman

 Tváří v tvář.
Hosté si mohli
s řečníky nejen
soukromě pohovořit,
ale také zakoupit
jejich publikace
a získat autogram

 Společné úsilí. Jak
důležitá a přínosná
je při definování
firemních hodnot
angažovanost
zaměstnanců, hovořil
mimo jiné ve svém
vystoupení Stanislav
Bernard, zakladatel
a spolumajitel
Rodinného pivovaru
Bernard
 Nezanedbatelná etika. Skutečně správná
cesta k úspěchu je podle trenéra Mariana
Jelínka spojení emoční vazby k činnosti
a morálně volních vlastností

 Šest pohledů
na úspěch. Celodenní
konference byla rozdělena
na šest 45minutových
tematických bloků
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 Potřebná ingredience
úspěchu. Na cestě
k úspěchu není nutná
jen motivace a plnění
stanovených cílů, ale také
štěstí. „Bavte se proto
s lidmi, kteří přitahují štěstí,“
radí zakladatel společnosti
M&M reality Milan Zavadil

 Kde je vůle, tam je cesta. O tom, jak důležité je se nevzdávat, na svém
životním příběhu demonstroval Radek Jaroš, první Čech, který zdolal
všechny osmitisícovky bez použití kyslíku

 Nápad je jen začátek. Tomáš Březina, majitel společnosti BEST, ve své
prezentaci představil vlastní stupnici obtížnosti vzniku podnikatelského projektu.
Na jejím začátku je realizovatelný nápad a na konci schopnost udržet se na trhu
roky jako jednička, být neustále pod tlakem konkurence, přesto udávat tón, trvale
přicházet s inovacemi a být ziskový pro další inovace a investice

Děkujeme všem účastníkům, partnerům i řečníkům
konference Posedlí úspěchem a těšíme se na vás na další
konferenci Nejlepší školící mozky, která se
uskuteční 1. 10. 2015 v Brně

Vstupenky kupujte na www.nejlepsimozky.cz

