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MOTOR A 
SMĚR

• Sen - vize - cíle - plán akce
• SMARTem
• Proč a kým se musím stát?
• Baví nebo živí?

Vše dělejme naplno 
a s chutí…



ŘÍZENÍ JSOU 
NAŠE 

DOVEDNOSTI
• WS (5min - bodově CS/SS)
• Nutič vs. Obchodník
• Vztah
• Potřeby
• Konflikty a námitky
• Proaktivita
• Telefon (pomalu, rétorika, končit otázkou)

Učit se jen praxí je drahé…



MUSÍME O 
KAROSERII 

PEČOVAT
• Lidé vás hodnotí jak na ně působíte 

(i po telefonu si vás představují)
• Kondice, sport, fyzický pohyb
• Meditace, duchovno
• Spánek

Dávejte si pozor jaké palivo 
tankujete…



JE LEPŠÍ JEZDIT 
S NĚKÝM 

• Vemte někoho pozitivního s kým je prča
• Nenechte si kecat do řízení nebo se 

strašit
• Negáče na křižovatce fakt nechcete
• Potřebujete podporu
• Nebo ji potřebuje někdo kolem vás více

Podporujme se navzájem a bude 
to pěkná jízda…



OBČAS 
MRKNĚTE DO 

MAPY A 
NAVIGACE

• Knížky
• Videa
• Semináře
• Workshopy

Do cíle se dostaňte 
efektivně…



ŠLÁPNĚTE 
NA TO

• Odkládání změňte na vítěztví
• Na benzínkách se nezdržujte
• Plánujte a organizujte si diář

Co odložíte pak musíte 
stejně udělat, jen s větší 

nechutí…



INFORMUJ 
OSTANÍ O 

NEHODÁCH A 
ZKRATKÁCH 

• Pomáhejme si navzájem
• Dávejme si otevřeně zpětnou 

vazbu
• S pokorou přijímejme rady
• I vedení :) 

Vymýšlejte jak projet, né 
jak se otočit a vzdát se…



AUTO SI 
ZAMYKEJ

• Hesla
• Data

Naším největším 
bezpečnostním rizikem 

jsme my sami…



UKOPNĚTE 
ZADNÍ 

ZRCÁTKA
• Ohlížení vás zdržuje
• Nepřemýšlejte zda se máte 

vrátit

Koukejme dopředu, co 
je za námi už 
nezměníme…



Honza

„Nenechte se vyrušovat více trasama. 
Vyberte jen jednu a dejte jí všechno. 

Nikde se nezastavujte. 
Jen natankujte a hned jeďte. 

Pusťte si pěkné album, zpívejte nahlas. 
Užijte si cestu a sejdeme se na konci.

Úspěšnou jízdu rokem 2018.“
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