Setkání s inspirací

aneb

ODRAZ ROZHODUJE!
ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ 2012, PRAHA

(MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO)

Řada z nás běží závod plný porovnávání s ostatními… peníze, auta, hodinky, golfový handicap, dům, zážitky, partner, pes…A časem si
začneme uvědomovat jak vyčerpávající a přitom málo uspokojující takové počínání je. Chceme a děláme to nejlepší. A co je to „to nejlepší“?
Přijďte se podělit o Váš pohled a inspirovat se názory renomované psycholožky, top manažera, kouče a vrcholové sportovkyně!

SPECIÁLNÍ HOST AKCE
Mgr. Šárka Kašpárková
Držitelka olympijské medaile a mistryně světa v trojskoku, podnikatelka, vystudovaná pedagožka.
Po skončení sportovní dráhy provozovala několik let Hypoxi studio v Brně, letos začala pracovat pro projekt Odznak
všestrannosti olympijských vítězů, věnovaný žákům základních škol. Své aktivity rozšířila i do oblasti politiky, když
v roce 2010 kandidovala na funkci primátorky města Brna.

ŘEČNÍCI
PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Uznávaná psycholožka, průkopnice pozitivní psychologie u nás.
Vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, věnuje se výzkumné činnosti v Akademii věd ČR. Těžištěm jejího zájmu
je studium a rozvoj silných stránek osobnosti a podpora zavádění metod pozitivní edukace. Je zakladatelkou Centra
pozitivní psychologie v ČR, zástupkyní ČR v Evropské společnosti pozitivní psychologie (ENPP) a členkou vedení
Mezinárodní asociace pozitivní psychologie (IPPA Board of Directors). Je autorkou publikace „Průvodce pozitivní
psychologií“.
Ing. Heinrich Homola
Kouč se zkušeností vrcholového manažera.
Pracoval 20 let jako generální ředitel a předseda představenstva v národních a nadnárodních společnostech
v Německu, Holandsku a České republice, např. ve Vitana a. s., Tchibo Germany, Coty Inc. (Adidas, Lancaster,
Astor). Před pěti lety vyměnil manažerskou kariéru za dráhu kouče. Specializuje se na systemické koučování a tzv.
Performance Tuning (ladění výkonu).
Ztratil chuť konzumovat cizí moudra, kráčí dál vlastní cestou…
Ing. Jan Červinka
Zakladatel, majitel a generální ředitel softwarové společnosti Adastra.
Pod jeho vedením se Adastra stala firmou s obratem přes 100 milionů dolarů s kancelářemi v 10ti zemích světa.
Jan Červinka se stal držitelem ocenění Technologický podnikatel roku 2006 České republiky. Tato cena je součástí
soutěže Podnikatel roku vyhlašované Ernst &Young, která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání v ČR.
V roce 2010 se stal spoluzakladatelem a investorem mateřské a základní školy da Vinci v Dolních Břežanech, do které
postupně přesouvá stále více svých aktivit.
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Zahájení
PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.: Pozitivní psychologie aneb ekonomické souvislosti štěstí
Ing. Heinrich Homola: „Loučink“ aneb kdy říci svému kouči dost
Ing. Jan Červinka: Co je „to nejlepší“ aneb inspirace od dětí
Coffee-break
Speciální host: Olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Mgr. Šárka Kašpárková
Oběd a networking
Sebezkušenostní workshopy:
• PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Pozitivní psychologie – jak funguje vědecky ověřená teorie v praxi?
• Ing. Heinrich Homola
Cizí moudrost versus vlastní rozum! Kudy vede správná cesta?

E-mail: rita.fuchsova@positive.cz, GSM: +420 736 621 361
Více informací: www.positive.cz

