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Předvánoční leadership 
 

Milí přátelé, 
závěr roku a předvánoční období můžeme strávit několika způsoby: ještě více 
rozvířit kolotoč každodenního shonu a nechat se jím téměř plně pohltit nebo si v 
rámci svého již tak dost naplněného programu skutečně najít čas na své blízké, 
události, příležitosti a zastavení, která nás potěší a pohladí na duši.  Přejeme 
Vám, aby se Vám podařilo užít si kouzlo vánočního času. 

Těšíme na setkání s Vámi v  novém roce na některém z našich programů. 

Expertis Praha 
 

 

 

Aktuálně na www.expertis.cz 
 

Spustili jsme novou rubriku našeho webu Novinky & inspirace. 

Pro rychlou orientaci v nabídce našich programů klikněte na aktuální kalendář Expertis den po dni nebo přehled 
programů pro celý rok 2010. 

Expertis představuje Cliva G. Holta a program Strategic Performance Leadership  

� Interview Leadership Reinvented s Clivem o novém přístupu k leadershipu a možnostech měření přínosů 
leadershipu pro organizaci  

� Názory na časté chyby lídrů v článku Why do leaders fail – každý týden jedno aktuální téma 
� Workshop – ochutnávka programu Strategic Performance Leadership v únoru 2010 zaměřený na klíčové 

parametry výkonnosti a firemní strategii. Program je v angličtině, počet míst je limitován! Více informací 
a přihláška. 

� Třídenní program Strategic Performance Leadership zahajujeme již v březnu! Komplexní pohled na strategický 
leadership, faktory ovlivňující úspěch organizace, výkonnost a způsoby jejího dosažení a měření, řešení konkrétních 
témat účastníků. Interakce, zkušenosti, praktická aplikace. Rezervujte si své místo již teď. 

 

 

Expertis v kalendáři 
 



Leden 2010 ve znamení leadershipu 

Myšlením ke změnám  13. 1. 2010 

Základy koučování k výsledku  21. 1. 2010 

Řízení firmy k dosažení výsledků – Product management 27. 1. 2010 

Únor 

Leadership klientských vztahů  2. 2. 2010 

Poznání a rozvoj stylů s leadershipem  9.–10. 2. 2010 

Emoční leadership MODULOVÝ PROGRAM, EXKLUZIVNĚ V EXPERTIS 9.–10. 2. 2010 

Intenzivní trénink koučů  18. 2. 2010 

Leadership klientských vztahů  23. 2. 2010 

Umíš se asertivně prosadit?  25. 2. 2010 

Workshop Strategic Performance Leadership NOVINKA, PROGRAM V ANGLIČTINĚ bude upřesněn 

Březen 

Efektivní řízení projektů  1.–3. 3. 2010 

Sebemotivace aneb jak nevyhasnout a hořet 1. 3. 2010 

Efektivní vedení workshopů  3. 3. 2010 

Zvládání stresu  9. 3. 2010 

Přirozený projev, prezentace a působení na druhé  15.–16. 3. 2010 

Management emocí  18. 3. 2010 

Leadership výkonnosti  30.–31. 3. 2010 

Strategic Performance Leadership NOVINKA, TŘÍDENNÍ PROGRAM bude upřesněn 

Další programy naleznete v Kalendáři 
 

 

 

Strategic Performance Leadership 
 

Lze úspěšně provést firmu dnešním 
rychle se měnícím podnikatelským 
prostředím? Odpověď zní „ano“. 

Strategic Performance Leadership přináší 
konkrétní řešení, zaměřuje se na myšlení 
a filozofii performance leadershipu, 
a představuje konkrétní dovednosti, techniky 
a nástroje  pro efektivní a proaktivní řízení 
organizací. 

Připravili jsme pro Vás půldenní workshop 
jako ochutnávku komplexního třídenního 
programu Strategic Performance Leadership. 
Představuje SPL jako  přístup k řízení 
organizace a nabízí bližší seznámení 
s vybranými klíčovými oblastmi, které výrazně 

Termín: únor 2010, Praha 

Promo cena: 1 500 Kč 

Workshop je v angličtině. 

přihláška 

  

 

 
Clive G. Holt 

mezinárodní mentor a konzultant 
pro top management 

 



ovlivňují výkonnost firmy: KPI a firemní 
strategii. 

 

 

Myšlením ke změnám 
 

 
  
Vladimír Tuka 
konzultant a kouč 
ředitel RCS ČR 

Zamysleli jste se někdy nad tím, na kolik 
procent skutečně využíváte kapacitu 
svého mozku? A co zbývajících x %? Zkuste 
je s námi oživit a Vy i Vaše okolí se nepřestane 
divit. Nemluvě o dopadech na manažerskou 
práci – efektivní komunikace, umění motivace, 
jasné zaměření na cíl.  

V půldenním setkání Vám představíme 
metodologii Results Coaching Systems, 
která rozvíjí koučující způsob komunikaci 
a hledání nových řešení. Využijte plnou 
kapacitu svého myšlení! 

Termín: 13. 1. 2010, Praha 
Cena: 1 000 Kč  

  

  

 

 

 

Emoční leadership 
 

„Kam je zaměřena Vaše 
pozornost, tam se zaměřuje 
Vaše energie.“  

Pětimodulový program je zaměřený 
na proces dlouhodobého osobnostního rozvoje 
manažera. Dřívější paradigma rozvoje bylo zaměřeno 
především na dovednosti a rozvoj chování, dělat to 
správně, což má své výrazné limity. Pokud se nezmění 
myšlení a řídící přesvědčení lidí, nelze také změnit jejich 
chování. Program a nový směr učení je více zaměřen na 
způsob, jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními a 
navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a 
efektivně ovlivňovat myšlení lidí kolem. 

Hlavním cílem programu je zásadní pozitivní 
posun leaderů  a manažerů ve zvládání osobních 
zátěžových situacích, a to lepším vedením svého 
myšlení a emocí. Naučit se lépe vést a ovlivňovat 
myšlení a emoce svých týmů. 

Více informací o Emočním leadershipu přinese lednové 
číslo Expertis News. 

Začínáme 9. 2. 2010  
lektor Emanuel Byrtus  

více informací, leták a přihláška.  

 

 

Příběhy leadershipu 
 

 

Setkání s příběhy lídrů. Jedinečné cesty, jak předávat vize a poselství. 

Intenzivně přemýšlím o leadershipu a najednou potkávám nečekané příběhy, které se k němu 
vážou. Chci se o některé z nich s vámi podělit, inspirovat, připravit půdu pro diskusi… 

Neplánovaně dorazím vánoční Prahou do multikina. Na panelu svítí mezi jinými film „Michael 
Jackson´s This is it“. Kupuji lístek a to ještě netuším, že spolu s Michalem Jacksonem (MJ) objevím 
i něco nového či staronového pro leadership i své osobní poznání. 

Nejsem fanynka  MJ, ale to,  co jsem viděla mě moc oslovilo. Nádherná souhra a spolupráce 
týmu, píle, oddanost a nadšení tomu, co dělám. V lásce. Jasná vize toho co chci sdělit, 
trpělivost s vysvětlováním, citlivost na detail, překračování dimenzí. To dělá ten rozdíl profi práce. 
Je to pro mne inspirace.  Doporučuji. V podstatě nic nového a přeci je to pro mne nějak nové.  Je 
to totiž vědomé tvoření. Leadership.  

Lenka Papadakisová 



 

 

Setkání z jiných kultur 
 

Létají koberec  zanesl v listopadu příznivce Řečnického klubu, 
cestování a jiných kultur již potřetí do země vycházející slunce, země, 
kde dosud vládne císař, kde můžete cestovat nejrychlejšími vlaky a 
současně dodržovat tisícileté shintoistické rituály a tradice. Pozvání 
na toto setkání přijaly paní Ludmilu Nakagoshi, japanistka, 
tlumočnice, překladatelka a učitelka japonštiny a  paní Miyu Kai, 
manželka japonského konzula v Praze. Dvě generačně rozdílné ženy 
tak ve svém vyprávění demonstrovaly rozdíly, kterými  japonská 
společnost a s ní i nevyhnutelně ženy prošly.  

Více informací. 

Pozvánka 

Všechny srdečně zveme na další cyklus setkání 
s kulturami vzdálenými i blízkými pokračuje, 
tentokrát nad tématem: “Cestovatel nebo 
poutník“. 

28. ledna 2010 

Městská knihovna 
Mariánské nám, Praha 1 
od 18 do 19.30 hodin. 

 

 

Předvánoční antistres 
 

Protistresový model MeCh * 
(2009, Jitka Jilemická – EXPERTIS) 

Hoďte práci za hlavu. 
Energii dočepujte. 
Zpívejte si. 
Krásně si popovídejte. 
Ééch… nic nemusíte 

Věnujte se sobě a svým blízkým. 
Ách jo… změňte na „jééé…“ 
Nepřejídejte se (moc). 
Oddychujte. 
Co nejvíce se usmívejte. 
Ekonomiku pusťte z hlavy. 

* Merry Christmas 

 

 

PaedDr. Jitka Jilemická  

� trenérka, koučka, facilitátorka, konzultantka  
� tvořivá síla týmu, týmové procesy, komunikace. 
 

 

Vybrali jste si z naší nabídky? Kontaktujte Mgr. Šárku Pojerovou: sarka.pojerova@expertis.cz,  
tel.: 603 711 594. Pokud jste si z naší nabídky nevybrali, inspirujte také Vy nás. Děkujeme. 

EXPERTIS PRAHA, Kafkova 16, 160 00 Praha 6, www.expertis.cz, expertis@expertis.cz, tel.: 224 315 616. 
 

 

 

Tyto Expertis News jste dostali, protože jste společnosti EXPERTIS PRAHA udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Pokud nechcete nadále dostávat od společnosti EXPERTIS PRAHA informace tohoto 

typu, klikněte zde. 

 

 


