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AKTIVITY KLUBU V ČERVNU
20. - 21. června
Klubové setkání Červený Hrádek
téma: Koučování
13. června

9.00 – 12.00 hod.

Způsoby a varianty zajištění
pracovnělékařské péče
Lektorka:MUDr. Miroslava Girod Schreinerová

Změny v pěstounských dávkách od 1. 1.
2013
Lektorka: Bc. Lenka Knedlíková, vedoucí
referátu státní sociální podpory ÚP ČR
KP Chomutov

Technologický park, budova A
zasedací místnost OHK Chomutov

Přihlášky a další informace:
www.klubpersonalistu.cz/cz
Strávit dovolenou u moře je moc zdravé.
I když to tentokrát bylo moře pampelišek

PŘIPRAVUJEME
Klubové setkání

Setkání s koučováním
Termín: 20. - 21. června 2013
Místo: Červený Hrádek, Jirkov
Na zámku Červený Hrádek se odehrálo několik historických událostí, například zde byla v roce 1938 předjednávána Mnichovská dohoda. V listopadu roku 2012 se zde uskutečnilo úspěšné setkání Klubu personalistů ČR.
A proto se do těchto prostor vracíme letos na jaře, abychom si užili nejen vzdělávacích aktivit, ale i krás zámeckého
parku.
Klubové setkání se tentokrát dělí na dvě části. Na čtvrtek 20. 6. jsme pro vás připravili workshopy věnované
koučování a osobnímu rozvoji. Věříme, že budou tak jedinečné jako ty, které na podzim připravili pracovníci
vzdělávací společnosti Edost.
V pátek 21. 6. společně navštívíme společnost Magna Seating Chomutov, s.r.o., jejímž výrobním programem je
návrh designu a výroba autointeriérů, stříhání textilií a šití autopotahů.
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Program:
Čtvrtek 20. 6. 2013
12.00 sraz účastníků v Červeném Hrádku
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 15.00 Jak posilovat a rozvíjet pozitivní emoce - PhDr. Jiří Suchý
Autor úspěšné publikace se s námi podělí o bohaté zkušenosti z koučování a na
vlastní kůži si budeme moci vyzkoušet jeho metody rozvoje pozitivních emocí.
15.00 - 16.00 Procházka zámeckým parkem
16.00 – 18.00 Koučování jako účinný nástroj - PhDr. Veronika Langrová,
PhD., PCC
Koučka, bývalá manžerka z korporátního prostředí, expert na oblast vzdělávání
a rozvoje lidí a jedna ze zakladatelek Klubu koučujících firem nás pozve k účasti
ve speciálním výkumu a představí aktuální poznatky o využívání koučování ve
světě, které vycházejí z 20 studií, průzkumů a šetření o současném dění na poli
firemního koučování.
19. 00 večeře
20.00 – 22.00 společný společenský program
Pátek 21. 6. 2013
8.00 – 9.00 Snídaně, společný odjezd do Chomutova
10.00 – 11.30 exkurze a diskuse ve společnosti Magna Seating, s.r.o. Chomutov
Zkoušky k získání certifikátu

Personální manažer
Také v letošním roce vyhlašuje Klub personalistů ČR, o.s., termín zkoušky k získání certifikátu Personální
manažer. Zkouška se bude konat v pátek 13. září 2013 v Praze. Absolventi kurzů i všichni ostatní, kteří chtějí
tento uznávaný certifikát získat, se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou získají na e-mailové adrese:
klub.personalistů@tiscali.cz.
Zkouška se skládá z testu zaměřeného na běžné otázky personální práce a z vyřešení případové studie. Poplatek za
zkoušku činí 4.000 Kč.
¨

Role HR při práci s riziky ohrožujícími podnikání
Nebezpečí číhá v každém okamžiku. Naše konference se tentokrát věnuje prevenci rizik, která mohou
ohrozit firmy. Konference je určena pro personalisty, HR manažery, majitele firem, studenty i pedagogy.
Organizátor:
Termín:
Místo konání:
Moderace:

Klub personalistů ČR, o.s.
Čtvrtek 26. září 2013, 8.30 – 16.30 hodin
Konferenční centrum Kooperativa Pojišťovny, a.s., VIG, Praha 8,Karlín,
Pobřežní 26
Dr. Ivana Krupičková, víceprezidentka KPČR, o.s.

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s.

2

Z PRŮZKUMŮ
Češi dávají přednost praktickým znalostem před jazykovými kurzy
Neznalost či nízká úroveň ovládání cizích jazyků Čechům, zdá
se, vadí pouze proklamativně. Účast v jazykovém kurzu
v uplynulých 12 měsících sice zvažovalo 73 % lidí, ovšem
pouhých 27 % jej opravdu začalo navštěvovat. Zájem o jiné
než jazykové kurzy a další odborná školení je přitom výrazně
vyšší: účast zvažovalo 83 % respondentů, alespoň jeden kurz
navštívilo 59 % lidí. Takové jsou základní výsledky rozsáhlého
průzkumu Jobs.cz o způsobech výběru, financování a
využívaní kurzů a školení v české populaci ve skupině 15-59
let.
„Jazyková vybavenost je vyžadována a ve větší míře
ověřována obvykle již během přijímacího pohovoru před
nástupem do zaměstnání. Jde tedy o síto, kterým většina
zaměstnanců již dříve prošla. Pokud se objeví požadavky na
hlubší znalost cizích jazyků u stávajících zaměstnanců, lidé se
kromě kurzů poměrně často zdokonalují i samot-nou praxí,“
komentuje tyto rozdíly Jan Nehasil, manažer segmentu
vzdělávání společnosti LMC, provozovatele Jobs.cz.
Výrazný rozdíl mezi jazykovými a nejazykovými kurzy ukázal
průzkum i při odpovědích na otázky ohledně jejich
financování. Mnohem větší počet firemních příspěvků
směřuje do nejazykové oblasti: na jejich úhradách se firmy
zcela či částečně podílejí v 74 % případů (plná úhrada v 64 %,
částečná v 10 %).
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Na jazykové kurzy pak zaměstnavatelé přispívají jen v 58 %
případů (plně je hradí ve 44 % pří-padů, částečně v dalších
14 %).
Přestože firmy zcela nebo zčásti většinu školení hradí, pro
72 % zájemců z řad zaměstnanců je cena kurzů důležitá. Pro
třetinu (34 %) těch, kdo se žádného kurzu za poslední rok
nezúčastnili, byla cena dokonce hlavní překážkou.
Existuje však také skupina lidí, která do svého vzdělávání
investuje vysoké částky. Více než 15 tisíc Kč ze svých
prostředků v uplynulých dva-nácti měsících za nejazyková
školení utratilo 5,8 procent zaměstnanců, za jazykové kurzy
pak 4,9 procent lidí.
Zaměstnavatelé ve většině případů zasahují do výběru
kurzů, jsou však v tomto ohledu poměrně liberální.
V menším počtu případů kurz přímo určí (24 %), častěji ale
jen zúží jejich výběr (31 %). Zaměstnanci si zcela svobodně
kurzy vybírají ve 45 % případů.
„Výsledky průzkumu ukazují, že firmy dávají svým
zaměstnancům poměrně velkou svobodu ve volbě oblasti,
v níž se chtějí vzdělávat a absolvování školení řídí spíše
prostřednictvím rozpočtů,“ doplňuje Jan Nehasil. „Nejen
příspěvky na jazykové kurzy, ale i úhrada nejazykových
školení je tak pro řadu firem způsobem, jak zaměstnancům
dopřát bonus, finančně i obsahově výhodný pro obě
strany.“
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO

PŘIPRAVUJE ING. MILAN BENEŠ

Tiramisú
Když čekám nějakou „mlsnou“ návštěvu a chci se něčím
před ní „vytáhnout“, sáhnu k osvědčenému receptu na dort
tiramisú, který se vždy podaří a zatím nikdy nezklamal.
Není potřeba k tomu sporák nebo trouba, jen je třeba počítat
s tím, že je vhodné jej připravit několik hodin předem (doporučuji 12 hodin), aby došlo k dokonalému spojení všech
ingrediencí a též k dobrému vychlazení v chladničce.
Potřebujete k tomu: 450 g sýra mascarpone (viz poznámka dole), 75 g prosátého moučkového cukru, asi 15 ml
kávového likéru nebo mandlového likéru amaretto, asi 90 g
nastrouhané hořké čokolády (nechcete-li dávat do krému,
stačí i polovina), 250 ml smetany ke šlehání (chcete-li
ozdobit i horní povrch, možno trochu více), 150 ml silné
černé kávy (ta by měla být dobrá, lze nahradit i rozpustnou
kávou), 18 až 30 ks cukrářských piškotů (ne dětských kulatých) – podle velikosti mísy nebo formy.
Dortovou formu o průměru cca 25 cm nebo skleněnou mísu
o obsahu cca 2,5 l (chceme-li, aby jednotlivé vrstvy byly
dobře viditelné)
Postup: Ve velké míse našlehejte sýr mascarpone, asi 60 g
moučkového cukru, 10 ml likéru a 45 g strouhané čokolády
(ale nemusí se do krému dávat). V malé misce ušlehejte 250
ml smetany na pevnou šlehačku a gumovou stěrkou nebo
drátěnou metlou (vidličkou) zamíchejte pozvolna do
sýrového krému. V menší misce rozmíchejte silnou černou
kávu se zbytkem moučkového cukru a se zbytkem likéru.
Na dno formy (nebo skleněné mísy) poskládejte vrstvu
piškotů, které jste krátce namočili do kávy s likérem. Tuto
vrstvu piškotů pokryjte polovinou krému. Na krém poskládejte opět vrstvu piškotů (navlhčené opět kávou s likérem)
a i tyto piškoty pokryjte krémem. Záleží jen na vás, kolik
vrstev vytvoříte.

Povrch dortu vyhlaďte a posypte cca 50 g nastrouhané
hořké čokolády. Kraje horní vrstvy je možné ozdobit šlehačkou (ale není nutno). Vložte do chladničky, nejlépe na
12 hodin, ale je možno tuto dobu podle potřeby zkrátit,
minimálně však na 4 hodiny.
Před rozporcováním po vyjmutí dortu z chladničky, doporučuji před otevřením formy kraje dortu od formy odříznout, aby se dort od stěn dobře odlepil a nepoškodil se jeho
tvar.
Poznámka: Sýr MASCARPONE je čerstvý smetanový krémový sýr italského typu. Nyní se již dostane v některých
supermarketech nebo obchodech s lahůdkami. Není-li
zrovna k dispozici, lze ho nahradit 450 g tučného krémového sýra, který rozetřete s cca 3 lžícemi studeného mléka.
Ale mascarpone je mascarpone!!!
Nyní již jen – DOBROU CHUŤ !

DO KNIHOVNY
Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách Osvědčené rady a příklady z praxe
Autor:Zdeněk Helcl
Vydavatel: Grada Publishing, 232 stran
ISBN: 978-80-247-4770-5
Jak posluchače zaujmout a udržet jejich pozornost? Jak zvládnout trému a pracovat s řečí těla? Jak skloubit obsah a
formu vystoupení? Jak prezentovat a přednášet srozumitelně a účinně? Jak zaplnit prázdná místa v prvních řadách?
Jak se připravit na různé skupiny posluchačů? Jak se vyvarovat nezájmu a rozladěnosti publika? Jak ideálně připravit
prostor? Jak se správně obléci? Jak zvládnout konfliktní posluchače? Jak reagovat na dotazy a námitky? Jak se
vyvarovat nejčastějších chyb vystupujících? Jak přistupovat k neformálním aktivitám spojeným s vystoupením? Jak
svou řeč elegantně ukončit? To vše a mnohem více se dozvíte ve čtivé knížce plné osvědčených rad a příkladů z
praxe. Je určena všem manažerům, obchodníkům, lektorům a všem, kteří pravidelně nebo příležitostně hovoří před
publikem, něco prezentují či přednášejí.
Tréma a jak ji překonávat
Autor: Gilbert Garibal
Vydavatel: Portál, 224 stran.
ISBN: 978-80-262-0347-6
Přehledně strukturovaný rádce je založen na bohaté kazuistice, přináší analýzu chování, popisuje všechny
mechanismy trémy, nabízí podněty k jednání. Čtenář se naučí jednoduché metody k uvolnění, jak ovládat hlas,
kontrolovat gesta, osvojí si způsob krátkého slovního vystoupení a to, jak se důvěryhodně prezentovat. Autor
pomáhá čtenáři nově si uzpůsobit život, aby se v dříve obávaných situacích odvážil prosadit.
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NÁVŠTĚVA
Petr Musílek
Ťuky ťuky kapky klepou
za dveřmi i za oknem
Otevři nám. Pusť nás dovnitř
... Nebo tady rozmoknem
Dupy dupy kapky studí
Neotvírám kde komu
Počkám až se slunko vzbudí
A vy: Huš huš od domu

Povodně 2013 .
Držíme palce všem, které velká voda akýmkoli způsobem postihla.
A věříme, že škody budou co nejrychleji napraveny.

Zaujala Vás naše nabídka? Máte zájem se připojit? Kontaktujte nás. www.klubpersonalistu.cz
Nově nás najdete i na Facebooku Klub personalistů ČR.
Tel.: 283 871 271, 606 865 940, e-mail: info@klubpersonalistu.cz, klub.personalistu@tiscali.cz
Klub personalistů ČR, o.s. Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Zpravodaj Klubu personalistů ČR, o.s., je bezplatně zasílán členům Klubu i ostatní odborné veřejnosti.
Příspěvky můžete zasílat na adresu Klubu. Redakční úprava Mgr. Lenka Smrčková.
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