
12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 So / Sat 7.11.2020  ||   14:15 - 15:15h
break room room room room room room room room room room room room

Taťána Gregor 
Brzobohatá & 
Michaela Stachová & 
Marie Petrovová

Michaela Indráková Jana Černoušková Cristina Muntean Táňa Havlíčková Ivana Šedivá Kateřina Braithwaite Lenka Benetková Venda Vaníčková Lenka Zelingrová

Neztrácejme BIG 
PICTURE
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Jak nás změnila 
mateřská dovolená a 
jak toho využít v práci

RYCHLOKURZ 
sebevědomí, 
komunikace, čas, 
životní a profesní 
strategie

Personal Branding: 
Turn virtual 
communications into a 
career and visibility win

Poznání metody OCTO 
CODES jako metody 
osmi psychologických 
typů

Abych byla slyšena Neřeknete-li, co chcete 
a co očekáváte, s 
největší 
pravděpodobností to 
nedostanete

Sebekoučink a vnitřní 
nastavení v období, 
kdy prožíváme změny 
v pracovním nebo 
osobním životě

Důvěra - sebedůvěra - 
sebevědomí - 
sebepojetí

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života 

12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 Ne / Sun 8.11.2020  ||   14:15 - 15:15h

Edina Seleskovic
Andrea Ferancová 
Bartoňová Šimona Mašková Cristina Muntean Marie Petrovová Mirka Čejková Lenka Zelingrová Andrea Tkačuková Bohdana Goliášová

Bold injection of 
positivity
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Jak najít odvahu 
opustit zaběhnuté a 
pustit se do něčeho 
nového

Jak poznám, že jsem 
finančně bohatá? Jak 
toho dosáhnu?

Personal Branding: 
Turn virtual 
communications into a 
career and visibility win

Přestaňte 
komunikovat, začněte 
spolu mluvit (normálně)

Svět 4.0 a jak si ho 
můžeme užít

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života 

Jak vytvořit bezpečné 
prostředí, aby se lidé v 
týmu cítili dobře, 
odváděli skvělou práci 
a byli spokojení?

Jak se živit svým 
prapodivným koníčkem

12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 Po / Mon 9.11.2020  ||   14:15 - 15:15h
Margareta Křížová & 
Zuzana Hanáková Zuzana Lošáková Lenka Sźantó Michaela Hrdličková Jitka Hájková Yvona Crhová 

Mitrofanová Kateřina Braithwaite Michaela Indráková Dagmar Císařovská Bára Nesvadbová Michaela Vágnerová Lenka Zelingrová

Brzdy v hlavě
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Tajemství úspěchu Kreativní psaní jako 
cesta nejen k literatuře, 
ale i k užitečnému 
náhledu na vlastní 
životní křižovatky

When you know your 
“why” or how to give 
your work a higher 
meaning

Jak pracovat ve světě 
mužů, přežít a prosadit 
se

Žena a kariéra, 
plánování, čas pro 
sebe, jak všechno 
stíhat

Neřeknete-li, co chcete 
a co očekáváte, s 
největší 
pravděpodobností to 
nedostanete

Jak nás změnila 
mateřská dovolená a 
jak toho využít v práci

Hledání rovnováhy 
mezi mužským a 
ženským principem

Filantropie v současné 
společnosti

Recept na to, jak 
uskutečnit velké osobní 
změny a zůstat sama 
sebou

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života 

12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 Út / Tue 10.11.2020  ||   14:15 - 15:15h
Radka Jirkovská & 
Jana Tycová, HR tým 
TV Nova

Radmila Pinkavová 
Jirkovská Nicole Erdmann Monika Hilm Hana De Goeij Katalin Ertsey Bohdana Goliášová Margareta Křížová Ladislava Fialová Cristina Muntean Lenka Zelingrová Renata Bryzgal 

Šutovská

Jak se řídit agilně 
během práce z 
domova
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Jak podpořit vlastní 
rozvoj i rozvoj 
ostatních

How to use a crisis as 
impulse for a change 
and focus on new 
goals

Leadership through 
Fairness and 
Happiness

Jak fungovat na volné 
noze profesně i sama 
se sebou

Share your 
responsibilities! Most 
women take everything 
on their shoulders

Jak se živit svým 
prapodivným koníčkem

Podnikání bez 
zbytečných řečí

Jste opravdu 
manažerkou svého 
života?

Osobní branding: 
Proměň svou virtuální 
komunikaci na výhodu, 
která ti pojistí práci a 
podnikání

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života 

Jak požádat o vyšší 
plat

12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 St / Wed 11.11.2020  ||   14:15 - 15:15h
Bohdana Goliášová Kristina Marková Margareta Křížová Loredana Popasav Jana Patková Ivana Šedivá Kateřina Fišerová Michaela Hrdličková Jana Jirušková Margarita Iliopolu Lenka Zelingrová

Jak podnikat, když jde 
do tuhého; praktické 
postupy pro podnikání 
v krizi

Čas na změnu je teď Podnikání bez 
zbytečných řečí

Mental fitness for a 
sustainable 
performance and 
results

Jak rozjet vlastní 
podnikání. Úspěšně, 
klidně se 3 dětmi, 
hypotékou a bez 
manžela

Abych byla slyšena Skutečné vztahy jako 
klíč k udržitelnosti 
lidské společnosti a 
světa

Když znáš svoje proč, 
aneb jak dát své práci 
vyšší smysl 

Konečně spravedlivá 
odměna pro všechny? 
Vím, jak na to

Správná výživa v boji 
proti únavě i jako 
prevence nemocí a při 
náročné práci. Jde to?

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života 

12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 Čt / Thu 12.11.2020  ||   14:15 - 15:15h
Lenka Simerská & 
Lucie Urválková & 
Jana Černoušková

Radmila Pinkavová 
Jirkovská Lucie Urválková Ewa Pachocka Nicole Erdmann Katalin Ertsey Libuše Kyzlinková Mirka Čejková Lenka Kousková Andrea Ferancová 

Bartoňová Lenka Zelingrová Cristina Muntean Lenka 
Mrázová

Peníze až na prvním 
místě aneb 
vyděláváme, kolik si 
zasloužíme?
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Jak podpořit vlastní 
rozvoj i rozvoj 
ostatních

Korporát - \"sprosté\" 
slovo?

Never forget - people 
work for people

How to use a crisis as 
impulse for a change 
and focus on new 
goals

Share your 
responsibilities! Most 
women take everything 
on their shoulders

Změna jako příležitost Svět 4.0 a jak si ho 
můžeme užít

Řekni si o změnu a 
nech si pomoci

Jak najít odvahu 
opustit zaběhnuté a 
pustit se do něčeho 
nového

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života 

Osobní branding: 
Proměň svou virtuální 
komunikaci na výhodu, 
která ti pojistí práci a 
podnikání

Mám se 
kromě 
vydělávání 
starat ještě o 
udržitelnost? 

12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 Pá / Fri 13.11.2020  ||   14:15 - 15:15h
Dinah Spritzer & 
Ivana Šedivá & 
Andrea Bartoňová 
Ferancová

Kateřina Zapletalová Jitka Hájková Dinah Richter 
Spritzer Eva Koubíková Kateřina Kaňoková Jiřina Leanna 

Jenčková Loredana Popasav Jana Patková Leona Schovancová Lenka Zelingrová Ingrid Šůrová

What’s holding you 
back? Barriers to your 
success, real and 
imagined
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Jak nám péče o tělo 
pomáhá k vyrovnané 
mysli

Jak pracovat ve světě 
mužů, přežít a prosadit 
se

Giving Feedback: How 
do we communicate 
criticism and take 
criticism at work 
without losing our 
minds!

Změny a jak je využít Ženy, popodceňujte se, 
nepochybujte o sobě a 
VĚŘTE SI 

Nastavte si svá vlastní 
pravidla, než to někdo 
jiný udělá za vás

Mental fitness for a 
sustainable 
performance and 
results

Jak rozjet vlastní 
podnikání. Úspěšně, 
klidně se 3 dětmi, 
hypotékou a bez 
manžela

Jak a o kolik peněz si 
říct

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života 

Komunikujete 
správně? Víte, jak 
úkolovat nebo 
delegovat nejen v 
podnikání?

12:45  
13:00 13:00 - 14:00 14:00 

14:15 So / Sat 14.11.2020  |   14:15 - 15:15h
Drahomíra 
Mandíková & Diana 
Procházková & Lenka 
Šťastná

Lenka Simerská Jana Patková Dinah Richter 
Spritzer Marie Petrovová Edina Seleskovic Markéta Fassati Monika Hilm Kateřina Kaňoková Venda Vaníčková Lenka Zelingrová

Happy Equal End
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Za stejnou práci chci 
stejně jako muž. Jak 
na férové platy žen, 
proč bereme méně a 
co s tím?

Jak rozjet vlastní 
podnikání. Úspěšně, 
klidně se 3 dětmi, 
hypotékou a bez 
manžela

Giving Feedback: How 
do we communicate 
criticism and take 
criticism at work 
without losing our 
minds!

Přestaňte 
komunikovat, začněte 
spolu mluvit (normálně)

Metamorphoses of Self Kdo je pro vás ten 
správný (business) 
partner?

Leadership through 
Fairness and 
Happiness

Ženy, popodceňujte se, 
nepochybujte o sobě a 
VĚŘTE SI 

Důvěra - sebedůvěra - 
sebevědomí - 
sebepojetí

Koučovací zóna KC - 
Sedm nástrojů pro 
zvýšení kvality života
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