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Plzeň

ŽIVOTNÍ
INVENTURA

KONFERENCE

• Jan Mühlfeit
• Vladimír Dlouhý
• Daniel Gamrot

 Marian Jelínek •
Daniela Kovářová • 
Antonio Koláček •

VSTUPNÉ

Základní vstupné Skupinová sleva

6.500,- Kč 5.900,- Kč

Základní vstupné

POUZE PRO ČLENY 
Hospodářská 

komora/
Unie rodinných 

advokátů

4.550,- Kč
(sleva 30%)

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TĚMTO PARTNERŮM

při koupi 
2 a více 

vstupenek

KRA JSK Á HOSPODÁŘSK Á KO M O R A
V PLZEŇSKÉM KRA JI  

Záštitu nad konferencí převzal
senátor Ing. Mgr. Pavel Karpíšek.

KRA JSK Á HOSPODÁŘSK Á KOMOR A
V PLZEŇSKÉM KRA JI  



JAK SE ZAREGISTROVAT
Navštivte WWW.ZIVOTNIINVENTURA.CZ

e-mail: plzen@zivotniinventura.cz   •   tel.:  +420 777 106 761

PROGRAM
• 8:00-9:00 Registrace, coffee break před zahájením konference
BLOK A
• 9:00-9:15 Zahájení, úvodní slovo, představení programu a partnerů
• 9:15-9:45 Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR - Jaký lze očekávat vývoj hospodářství v dalších letech
• 9:45-10:15 Daniela Kovářová – Partnerské vztahy a jejich vliv na stabilitu každého z nás
• 10:15-11:45  Marian Jelínek se speciálním hostem Jaroslavem Pouzarem (včetně krátké autogramiády Mariana Jelínka) 

– vystoupení bude zaměřeno na vnitřní motivaci člověka
• 11:45-13:00  oběd
BLOK B
• 13:00-13:30  Budoucnost se blíží, změny jsou rychlé – názory našich partnerů v panelové diskuzi
• 13:30-14:00 Antonio Koláček – příběh životní změny „z miliardáře šamanem“ 
• 14:00-15:00 Jan Mühlfeit – Odemkněte svůj potenciál. Syndrom vyhoření, jak s ním bojovat a jak mu předcházet
• 15:00-15:15  coffee break
• 15:15-15:45 Daniel Gamrot – Jak se soustředit na priority aneb přestaňte se bát a začněte delegovat práci
• 15:45-16:15  Budoucnost aneb jaké technologie budou rozhodující a čemu má smysl se věnovat už nyní 

– speciální host konference
• 16:15  Zakončení konference a networking

O ČEM TO BUDE
Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije 
úraz nebo onemocní. Někoho změní věk, někoho partnerské vztahy a někdo se začne cítit vyhořelý v práci 
i v osobním životě. Najednou všechno nejde zvládnout jen větší silou, větší energií, obětováním více času.

Neměníme se jen my a náš život, ale mění se celý svět kolem nás a s ním podnikatelské prostředí, prostředí pro náš osobní i pracovní 
život.

Přijďte si poslechnout konferenci ŽIVOTNÍ INVENTURA a diskutovat na toto téma s těmi nejpovolanějšími odborníky. Na jedno pódium 
přivedeme skutečné „celebrity“ ve svém oboru, věnující se pomoci s překonáním právě takových krizových období lidského života, ale 
také osobnosti, které budou vyprávět svůj příběh.

Každý z nich musel nastavit své priority a „přeskládat si to v hlavě úplně jinak“. Je vlastně jedno proč. Někde je třeba začít dělat něco 
jinak –  v práci, v rodině, dost možná v obojím. Musíme jít dál a na řadu přichází ŽIVOTNÍ INVENTURA. Naše konference vám pomůže se 
na ni připravit. 

Těšíme se s vámi na viděnou dne 28. května 2020

Ing. Petr Lerch, Ing. Václav Brousek, Luboš Liška – Balido, s. r. o.
Petr Chvojka  - předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

ŘEČNÍCI

Jan Mühlfeit
Téměř 22 let působil ve  firmě Microsoft, z  toho posledních 15 let v  nejužším vedení. Jeho poslední 
rolí před odchodem v roce 2014 byla pozice prezidenta Microsoft Corporation pro Evropu (Chairman 
Europe), kterou zastával od roku 2007. Je poradcem pro řadu vládních a mezinárodních organizací, jako 

AIESEC, Světové ekonomické fórum, Evropská komise či OECD.

Marian Jelínek
Hokejový trenér a kouč vrcholových sportovců. Více než 25 let se zabývá sportovní psychologií a mentálním 
koučinkem. Je garantem oboru Psychologie pro manažery na Newton College a spoluautorem projektu 
SportMentor. Dlouhá léta spolupracoval s Jaromírem Jágrem, v současné době individuálně spolupracuje 
s vrcholovými sportovci (např. Karolína Plíšková, Petr Mrázek, Jan Micka) a také s vysokými manažery 

velkých firem.

Hostem Mariana Jelínka bude Jaroslav Pouzar - bývalý československý hokejový útočník, člen Síně slávy 
českého hokeje. MÍSTO KONÁNÍ

Plzeň, Plzeňský Prazdroj
REPREZENTAČNÍ SÁLY SECESE

28. 5. 2020, 9:00-16:15
Parkování v areálu Plzeňského Prazdroje, parkoviště u Hornbachu nebo parkoviště Rychtářka.

S KÝM SE POTKÁTE ANEB PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA
Konference je platformou pro setkání všech, kdo cítí, že se jich dané téma dotýká, nebo chtějí jen předejít možným budoucím problémům.
Na konferenci se setkají majitelé firem, podnikatelé i živnostníci, zástupci středního i vyššího managementu, profesionální sportovci 
a aktivní lidé každého věku.

Daniel Gamrot  
Lektor a konzultant osobní produktivity a propagátor moderních digitálních technologií ve firmách. Založil 
portál LifeNotes, skrze který šíří myšlenku bezpapírové kanceláře. Spolupracoval např. s firmami Orange Slo-
vensko, AXA, Air Bank nebo Moravia IT, kde se podílel na budování nových dovedností pro zvýšení produktivity.

Vladimír Dlouhý
Ekonom, politik a pedagog. Byl ministrem hospodářství ČSFR a ministrem průmyslu a obchodu ČR. Nyní působí 
v soukromé sféře a věnuje se poradenské a pedagogické činnosti. Od roku 2014 je prezidentem Hospodářské 
komory ČR.

Daniela Kovářová
Bývalá ministryně spravedlnosti České republiky a ředitelka Justiční akademie, právnička, spisovatelka, advo-
kátka se specializací na rodinnou problematiku, prezidentka Unie rodinných advokátů a komentátorka veřej-
ného dění, podle níž vše začíná a končí v rodině.

Vůbec poprvé veřejně vystoupí Antonio Koláček, český filantrop, v současné době velký příznivec buddhistického 
způsobu života, zabývající se poznáním vnitřního světa člověka. Od roku 2005 vede společnost Maitrea. Přijďte 
si poslechnout životní příběh člověka, jehož cesta vedla od vysokého manažera, přes spolumajitele Mostecké 
uhelné, trestně stíhaného miliardáře až k buddhismu a šamanismu.


