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OBSAH SUMMITU

PROAKTIVNÍ 
VŮDCOVSTVÍ 

V NEJISTÉ DOBĚ

Inspirováni vizí pro změnu můžete způsobit osobní proměnu 
směrem k dobrým věcem. Možná právě na GLS21 začne vaše cesta 
vůdcovství k něčemu většímu. Posun může začít třeba tím, že se  
o své vizi pro proměnu vašeho města podělíte s malou skupinou 
lidí, kteří jsou připraveni vést. 

Nejstrategičtější katalytické znásobení vlivu nenastane jako poslední, ale 
hned na začátku, když shromáždíte současné nebo potenciální vedoucí, 
kteří mají vliv, a s nadšením a pokorou popíšete záblesk lepší budoucnosti. 
Kdo mezi těmito lidmi bude? Už ten tým existuje? V této první fázi násobení 
vlivu nemusíte sdílet svůj plán, je ale potřeba sdílet vizi.

Jakmile se dá tento tým do pohybu spolu s příslušnou oblastí, existuje 
příležitost dále znásobit vliv propojením oblastí v rámci celého města  
a přinést změnu.

Příliš velká vize? Ne. Všechna hnutí se někde zrodila.

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV

TY MĚSTO

NEZISKOVÝ SEKTOR
RODINA

VZDĚLÁVÁNÍ

BUSINESS
SLUŽBA

POLITIKA

UMĚNÍTÝM

VŮDCOVSTVÍ  
A EMOCIONÁLNÍ 

STABILITA

VŮDCOVSTVÍ 
SEBE SAMA

TRVALÉ, RISKUJÍCÍ 
VŮDCOVSTVÍ 

A.R. Bernard  JAK ZVLÁDAT RIZIKA  13

Shola Richards  VÉST S UCTIVOSTÍ   17 

Albert Tate   NAJÍT SVŮJ RYTMUS  23

Craig Groeschel  ROZŠIŘTE SVOU KAPACITU 05 
    VE VŮDCOVSTVÍ

Michelle Poler  HELLO FEARS!   19  

 

Ibukun Awosika  POUZE VY SI MŮŽETE VYBRAT 09 

Jerry Lorenzo  SPOLUPRÁCE, KREATIVITA 15  
    A PŘESVĚDČENÍ

Malcolm Gladwell  NALÉHAVOST VEDOUCÍHO 07

Specials: 
MARCUS BUCKINGHAM     11

RORY VADEN      21  



3THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

VÍTEJTE NA GLOBAL LEADERSHIP SUMMITU!

Ještě nikdy nenastala doba, kdy by bylo důležitější obnovit svůj závazek k růstu 
ve vašem vůdcovství. 

Uplynulý rok byl obdobím neskutečných výzev, kdy se lidé po celém světě museli 
vypořádat se zničující skutečností pandemie COVID-19.

My ale víme, že kdykoli svět čelil takovým výzvám, ženy a muži, kteří jsou zavázáni  
k růstu ve svém vůdcovství, povstali a přinesli změnu.

Věříme, že vaše účast na letošním Global Leadership Summitu není náhoda, 
ale záměr. Věříme, že váš závazek naostřit své vůdcovství během toho, kdy 
procházíme pandemií a nacházíme východiska, může být významnou součástí 
formování lepší budoucnosti.

Ať už jste součástí živého setkání, nebo se spolu s několika spolupracovníky účastníte 
online, letošní GLS může do vašeho života a vůdcovství přinést důležitou změnu,  
a v konečném důsledku také do vaší komunity a celé země.

Pojďme se spojit ve společném závazku k růstu ve svém vůdcovství, se kterým 
můžeme začít na GLS a pokračovat celý další rok.

Jste-li připraveni, pojďme na to! Sjednoťme se ve společném závazku růst ve 
vůdcovství. Náš svět čeká na to, až vedoucí, jako jste vy, způsobí změnu.

Fandím vám,

Tom De Vries  
Prezident a generální ředitel 
Global Leadership Network

PROGRAM KONFERENCE

PÁTEK 

16:00-17:00  Registrace otevřena 
17:00-18:00  Craig Groeschel 
18:30-20:00  Malcolm Gladwell + Ibukuna Awosika

SOBOTA 

8:30-9:00  Konferenční prostory otevřeny
9:00-10:10  Marcus Buckingham + A.R. Bernard
10:40-11:45  Jerry Lorenzo + Shola Richards
11:45-13:00  Pauza na oběd
13:00-14:15  Michelle Polar + Rory Vaden
14:30-15:30  Albert Tate

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT – ČESKÁ REPUBLIKA 2021

Vážení přátelé,

jsem velice vděčný, že se po dvou letech můžeme vidět znovu tváří v tvář na konferenci Global 
Leadership Summit. 

V posledních dvou letech jsme se jako vedoucí naučili opravdu mnoho nového, především  
ve flexibilitě, práci pod tlakem, v online prostředí, s předělanými důrazy na úplně jiné čísla nebo 
měřítka, než na která jsme byli zvyklí. Jak jsem psal již během několika online setkání, která jsme 
letos organizovali: Málokdy je zdravé vůdcovství důležitější než právě v čase krize.

Je to dokonalý vůdcovský paradox. Vedoucí má dvojí protichůdnou roli. Na jedné straně v ča-
sech klidu burcuje své následovníky k následování lepší vize, na druhé straně pak v časech krize 
naopak musí své následovníky uklidňovat a ujišťovat. V časech klidu nepotřebujeme klid, ale 
výzvu. V časech krize nepotřebuje motivaci, ale uklidnění. 

Dnes stojíme znovu před novými výzvami, a já si společně s našimi týmy Elementu a CityHousu 
přeji, abyste načerpali nápady, energii a naději pro budoucnost, která leží před námi. 

Všem nám na ni totiž záleží.

Lukáš Targosz
GLS Česká republika, národní ředitel

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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BĚHEM SUMMITU PO SUMMITU

VYTVOŘTE 
ZMĚNU

Získejte kvalitní 
informace ze 

Summitu 

Přemýšlejte, jak 
je uplatnit

Rozhodněte se 
pro akci

Jednejte

ZVĚTŠETE SVŮJ VLIV! 
ZAČNĚTE NA SUMMITU TÍM, ŽE VYUŽIJETE ČAS 

PRO DISKUZI A NAPLÁNUJETE SVÉ DALŠÍ KROKY!

CRAIG
GROESCHEL

A.R.
BERNARD

ALBERT
TATE

IBUKUN
AWOSIKA

MICHELLE
POLER

JERRY
LORENZO

SHOLA
RICHARDS

MALCOLM
GLADWELL

Váš moderátor vám pomůže přejít od informace k proměně tím, že povede 
diskuze a shrnutí. Tento čas po přednáškách je ideální pro to, abyste mohli:

• Přemýšlet nad velkými myšlenkami, které byly předneseny, na základě toho, 
kde se ve svém vůdcovství a ve své kultuře právě nacházíte. 

• Dát hlas myšlenkám a nápadům, které řečníci probudili.

• Nastínit první poznámky ohledně vize a dalších kroků k tomu, aby se vaše vize 
stala skutečností. 

• Najít způsob, jak použít získané nástroje k tomu, abyste po skončení Summitu 
mohli jít a provést změny tam, kde chcete. 

JMÉNA MODERÁTORŮ:

Lukáš Targosz, Element Hradec Králové

Dita Targoszová, Element Hradec Králové

Michal Apetauer, CityHouse Brno
 

MARKUS
BUCKINGHAM

RORY
VADEN

PŘEDSTAVUJEME VÁM 
MODERÁTORY SUMMITU

VÝVOJOVÝ PROCES, 
KTERÝ ZPŮSOBÍ ZMĚNU

ŘEČNÍCI 
SUMMITU

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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PŘEDNÁŠKA 1 
POZNÁMKY

Zakladatel a hlavní pastor Life.Church,  
autor, vedoucí GLS

Craig Groeschel je světově uznávaným vedoucím vedoucích, 
zakladatelem a hlavním pastorem církve Life.Church, kterou 
společnost Glassdoor v roce 2020 jmenovala nejlepším pracov-
ním prostředím mezi malými a středně velkými společnostmi.  
Life.Church také vytvořil aplikaci YouVersion Bible. Jako vedoucí 
Global Leadership Summitu podporuje růst vedoucích ve všech 
složkách společnosti. Podle New York Times je autorem bestsele-
rů a vytváří Craig Groeschel Podcast, nejvíce poslouchaný podcast  
o vůdcovství na světě. V češtině mu vyšla kniha Nadpřirozené ve-
dení.

OBSAH

I. Růst ve své kapacitě pro „PUC“ – Pochybnosti, Utrpení a Chaos

II. Přijmout chaos – když se vyhýbáte chaosu, omezujete růst

III. Chopit se nejistoty – dobrý vedoucí má plán pro nepředvídatelné výzvy

IV. Vkročit do bolesti – vaše kapacita vést kupředu v budoucnu je určena vaší 
schopností snášet bolest dnes

V. Skrz, nikoli ven – když jsou věci nejisté, stává se jasnější to, co je nejdůležitější

PŘEDNÁŠKA 1 
 

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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CRAIG GROESCHEL
TRENÉR + PASTOR + INOVÁTOR + OTEC + AUTOR

PŘEDNÁŠKA 1 
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

 
 
 

OSOBNÍ REFLEXE

Craig nás učil, že k tomu, abychom rozšířili svou kapacitu ve vůdcovství se musíme naučit, jak 
zvládat PUC (Pochybnosti, Utrpení, Chaos). Tabulka níže vám pomůže odpovědět si na Crai-
govy otázky a co je nejdůležitější, identifikovat kroky potřebné k tomu, abyste byli vedoucími, 
kteří jsou v tuto chvíli potřeba:

ZVLÁDÁNÍ 
CHAOSU

Co se snažíte mít pod kontrolou,  
ale měli byste to nechat být?

Váš první krok k tomu,  
abyste se vzdali kontroly:

ZVLÁDÁNÍ 
NEJISTOTY

Jaké riziko musíte podstoupit? Váš první krok k tomu,  
abyste čelili riziku:

ZVLÁDÁNÍ 
BOLESTI

Jaké bolestivé rozhodnutí, kterému  
jste se vyhýbali, je načase udělat?

Váš první krok k tomu,  
abyste toto rozhodnutí učinili:

 
 

 

DISKUZE VE SKUPINĚ

1.
Vzdát se kontroly (Chaos), podstoupit riziko (Nejistota) nebo čelit bolesti (Bolest): 
Která z těchto tří věcí je pro vás největší výzvou ať už pro část týmu nebo celou organizaci?

2.
Jak můžete ovlivnit svůj tým nebo celou organizaci, aby rozšířila svou kapacitu pro PUC?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Moderátor podcastu Revisionist History, píše 
pro The New Yorker, bývalý novinář v oblasti 
vědy a medicíny ve Washington Post, autor  

Malcolm Gladwell je podle časopisu Time uznávaný jako jeden 
ze 100 nejvlivnějších lidí a je také jedním z největších světových 
myslitelů v oblasti zahraniční politiky. Je známý po celém světě, je 
pětkrát oceněným autorem bestselerů podle New York Times a vy-
hledávaným vedoucím, který poskytuje odborné znalosti týkající 
se managementu, inovací, historie a vůdcovství. Malcolm je mo-
derátorem podcastu Revisionist History a od roku 1996 píše pro 
The New Yorker. V češtině mu vyšly knihy Bod zlomu, Mžik, Mimo 
řadu, David a Goliáš, Co viděl pes, a Proč si nerozumíme.

OBSAH

I. Společenské riziko Dr. Emila Freireicha – chopit se šance s novým odvážným 
nápadem

II. Společenské riziko Steva Jobse – smysl pro naléhavost

III. Vzácné podstupování rizika – jestliže máme udělat něco revolučního, potřebu-
jeme lidi, kteří budou ochotní podstoupit společenská rizika

IV. Vedoucí, který říká ano – jednou ze zodpovědností vedoucího je to, aby jeho 
organizace byla bezpečná pro riskování

PŘEDNÁŠKA 2
POZNÁMKY

PŘEDNÁŠKA 2

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Malcolm Gladwell 
SPISOVATEL + MODERÁTOR PODCASTU + NOVINÁŘ + HISTORIK 

 
 

OSOBNÍ REFLEXE 

1. Která myšlenka z Malcolmových příběhů na vás udělala největší dojem?

2. Přemýšlejte nad inovativním nápadem nebo řešením, na které jste přišli, ale neuskutečnili 
jste ho kvůli strachu ze společenského rizika. Napište si, kterým společenským rizikům se 
vyhýbáte. (Například strach z omylu, strach z nenaplnění očekávání zákazníka, porušení 
průmyslových norem, být odmítnutý atd.)

3. Čelit kritice je pro kreativní a revoluční vedoucí se smyslem pro naléhavost důležitým úko-
lem. Jak můžete posílit svou schopnost čelit kritice?

4. Co bude vaším dalším krokem při podstupování rizik a posunutí vašich inovativních nápa-
dů a řešení kupředu?

 
 

DISKUZE VE SKUPINĚ

1. Nad jakými inovacemi spolu se svým týmem přemýšlíte, ale nejdete kupředu z důvodu 
operačního nebo společenského rizika?

 

2. Přemýšlejte o dvou nebo třech operačních rizicích, která byste se  
svým týmem rádi podstoupili.

 

3. Kterým dvěma nebo třem společenským rizikům se váš tým vyhýbá? (Například strach 
z nenaplnění očekávání zákazníka, porušení průmyslových norem, ze ztráty sponzorů 
projektu atd.)

4. Jak můžete ovlivnit lidi ve vašem týmu, aby podstupovali rizika nebo používali smysl  
pro naléhavost pro inovaci?

PŘEDNÁŠKA 2
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Zakladatelka a ředitelka Chair Centre Group, 
bývalá předsedkyně First Bank  
of Nigeria Limited

Ibukun Awosika měla během své kariéry čest ovlivnit ekono-
mický růst v Nigérii tím, že předsedala mnoha radám vlivných 
společností i neziskových organizací. Je zakladatelkou a ředitel-
kou skupiny výrobních nebo maloobchodních společností, ale 
také takových, které zajišťují bankovní zabezpečovací systémy. 
Ibukun je bývalou předsedkyní First Bank of Nigeria Limited, nej-
důležitější banky v zemi. Je celosvětově uznávaná, získala mnohá 
ocenění včetně ceny Woman Africa Chairperson časopisu Forbes 
v roce 2020 a je také první nigerijskou držitelkou prestižní ceny 
International Women Entrepreneurial Challenge z roku 2008. Skr-
ze své projekty podporuje podnikatele, zmocňuje ženy a mládež  
a pomáhá misionářům, kteří poskytují lékařskou a vzdělávací po-
moc potřebným.

OBSAH

I. Moc volby – někdy zapomínáme na to, že my sami jsme těmi, kdo si volí to, 
kým jsme

II. Buďte k sobě upřímní – všichni máme zodpovědnost, když se rozhodujeme 
chránit podstatu toho, kým jsme

III. Jak se rozhodovat – každé naše rozhodnutí má následky

IV. Víra jako pilíř našeho systému hodnot

V. Lepší svět – nemůžeme žít v izolaci ve světě, který je zcela propojený

PŘEDNÁŠKA 3
POZNÁMKY

PŘEDNÁŠKA 3

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Ibukun Awosika
ŘEDITELKA + EKONOMKA + VEDOUCÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU + PODNIKATELKA 

 
 

OSOBNÍ REFLEXE

Ibukun nás vyzývá k tomu, abychom se zamysleli nad naší identitou a volbami, 
které děláme. Odpovězte si na otázky, které klade a podle jejího doporučení nad 
nimi přemýšlejte i v několika příštích dnech.

1. Ve které fázi své cesty se nacházíte? Jste tam, kde byste ve svém věku chtěli být?

2. Jak vnímáte sami sebe?

3. Kam chcete dojít? Jste na cestě, která vás zavede tam, kam opravdu chcete jít?

4. Až se ocitnete na sklonku svého života, jaký příběh byste si přáli vyprávět?  
Jaký odkaz chcete zanechat?

5. Každý den můžete udělat nová rozhodnutí, abyste budovali odkaz, který chcete.  
Jaké volby tedy chcete udělat dnes, abyste byli tím a dosáhli toho, o čem sníte?

DISKUZE VE SKUPINĚ

1. Ibukun představuje sedm sociálních hříchů Mahátmy Gándhího a osmý hřích, který dopl-
nil jeho vnuk. Který z nich se objevuje ve vaší organizaci nebo ve vašem oboru a potřebu-
je být napraven?

 ☐ Bohatství bez práce

 ☐ Potěšení bez odpovědnosti

 ☐ Znalosti bez charakteru

 ☐ Obchodování bez morálky

 ☐ Věda bez lidskosti

 ☐ Náboženství bez oběti

 ☐ Politika bez zásad

 ☐ Práva bez odpovědnosti

2. Jaké kroky můžete směrem k nápravě těchto hříchů udělat?

3. V jakých ohledech může být důležité tyto kroky podniknout pro obecné blaho?

4. S čím začnete?

PŘEDNÁŠKA 3
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Autor, výzkumník,  
revolucionář v oblasti potenciálu

Marcus je odborníkem na talent, zaměřuje se na odemykání 
lidského potenciálu a zvyšování výkonu. Zabývá se také budouc-
ností lidské práce. Byl hlavním výzkumným pracovníkem v Gallup 
Organization a nyní řídí People + Performance pro ADP Research 
Insitute. Je autorem devíti knih, z nichž dvě jsou obecně nejpro-
dávanějšími knihami o byznysu. Jeho nejnovějším dílem je kniha 
Nine Lies About Work, která detailně zkoumá lži pronikající do na-
šich pracovišť. V češtině mu vyšly knihy Nejprve porušte pravidla  
a To nejdůležitější, co musíte vědět.

OBSAH

I. Klíčové složky houževnatosti

II. Jak mohou hlavní vedoucí v týmech budovat houževnatost

III. Jak mohou vedoucí týmů budovat houževnatost ve svých týmech

IV. Jak mohou jednotlivci budovat houževnatost u sebe samých

PŘEDNÁŠKA 4
POZNÁMKY

PŘEDNÁŠKA 4

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO

MARCUS 
BUCKINGHAM



12THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

Marcus Buckingham
AUTOR + VÝZKUMNÍK + REVOLUCIONÁŘ V OBLASTI POTENCIÁLU 

 
 

OSOBNÍ REFLEXE

1. AGENTURA  
Získáváme ji identifikováním částí naší práce, které můžeme kontrolovat. Vždy můžeme 
najít způsob, jak vytvořit nějakou míru kontroly ve svém životě, i když jsme ve zmatku. 

 Které věci ve svém životě můžete kontrolovat, a které kontrolovat nemůžete? 

 Vyjmenujte je.

 Věci, které mohu kontrolovat:  Věci, které nemohu kontrolovat:

2. Které aktivity, jaká prostředí a kteří lidé vás ve vašem týdenním rytmu posilují?

3. Marcus říká, že vedoucí týmů mohou udělat dvě věci, které v jejich týmech budují hou-
ževnatost: předjímající komunikace a psychologické bezpečí.  

 Jak můžete prakticky zlepšit agenturu a rozčlenění?

  AGENTURA
  ROZČLENĚNÍ

4. SILNÉ STRÁNKY V PRÁCI 
Marcus říká, že schopnost proniknout do svých hlavních silných stránek v práci je uka-
zatelem houževnatosti. Jeho organizace nabízí 15minutový test StandOut zdarma na 
marcusbuckingham.com/gift-of-standout (jen v angličtině). Udělejte si test a přemýšlejte 
nad jeho výsledky. 

 Co jsou vaše silné stránky a jak je můžete použít?

5. Podle Marcuse „houževnatost není vlastnost, ale vytvořená schopnost“. 
Jak budete budovat houževnatost?

 
 
 

DISKUZE VE SKUPINĚ

1. Které body Marcusovy přednášky ve vašem týmu nejvíce rezonují?

2. Jak hodnotíte houževnatost u vedoucích vaší organizace a vašich týmů?

3. Jakým způsobem můžete použít předjímající komunikaci k budování  
houževnatosti ve vašich týmech?

4. Jakým způsobem můžete použít psychologické bezpečí k budování  
houževnatosti ve vašich týmech?

PŘEDNÁŠKA 4
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Marcus ve své přednášce popisuje klíčové složky houževnatosti, které můžete uplatnit  

ve vedení sebe sama, svého týmu a své organizace. Řekněte JEDNU věc, kterou  
tento týden uděláte, abyste tyto myšlenky ve svém životě uplatnili. 

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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ROZHOVOR  
s novinářkou PAULOU FARIS

Zakladatel a hlavní pastor  
Christian Cultural Center, autor  

A.R. Bernard vybudoval úspěšnou kariéru ve finančnictví, která 
mu umožnila mít vliv mezi důležitými vedoucími v byznysu, pod-
nikání a politice. Poté byl povolán do služby a nyní vede církev 
Christian Cultural Center s více než 40 000 členy. Je vyhledávaným 
vedoucím, který byl představen ve Fox News, CNN, NBC’s Today  
a mimo jiné také ve svém vlastním pořadu v televizi Daystar TV.  
K jeho nejnovější práci patří velký rozvojový projekt v Brooklynu  
o rozměrech 4 hektarů, který má pomáhat potřebným.

OBSAH

I. Stavění mostů a zapojení kultury

II. Obnovení ztracené důvěry a nalezení společných základů

III. Opouštění stolu – přesvědčit dostatek správných lidí, aby došlo ke změně

IV. Cesta víry – když jsme si sami jisti, můžeme povzbudit víru druhých

V. Vstoupit do konfliktu – vztah mezi námi a kulturou

VI. Zvládat kontinuitu a změnu – pravda je jediným činitelem,  
který ovlivňuje skutečnou změnu

PŘEDNÁŠKA 5
POZNÁMKY

PŘEDNÁŠKA 5

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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A. R. Bernarnd
VIZIONÁŘ + PORADCE + VŮDČÍ + OSOBNOST + OBHÁJCE  

 

DISKUZE VE SKUPINĚ

Sdílejte se v rámci své skupiny o tom, jaká napětí pozorujete nebo prožíváte v práci, 
v církvi, ve své komunitě atd. Pak spolu přemýšlejte a sdílejte možné příležitosti pro 
stavění mostů.

Dostaňte se hlouběji s někým, komu nevadí o své situaci říct více. Povzbuďte skupinu, 
aby praktikovala empatii a spolupráci tím, že bude sdílet své myšlenky a pohledy. 
Zachovejte si postoj porozumění, empatie a pokory.

Požádejte člověka, který se o své situaci sdílel, aby napětí trochu více rozvedl.

Přemýšlejte společně:

1. O dalším člověku, který byl do situace zapojen. Jaký mohl být jeho/její pohled?

2. Co by v tomto napětí mohlo být obecným blahem?

3. Jak by bylo možné v této situaci postavit most?

4. Kde byste začali?

 
 
 

OSOBNÍ REFLEXE

Podle A. R. Bernarda se vynikající vůdcovství snaží stavět mosty.

1. Co je napětím, které vidíte nebo zažíváte, do kterého byste mohli vstoupit?

 

2. Proč je důležité vstupovat do napětí? Jaké to má přínosy pro zapojené lidi  
nebo komunitu, když se objeví obecné blaho?

3. Které principy A. R. Bernarda by vám mohly pomoci vybudovat most v současné situaci?

 

PŘEDNÁŠKA 5
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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PŘEDNÁŠKA 6

Zakladatel a designer módní značky Fear  
of God, globální vedoucí Adidas Basketball

Jerry Lorenzo Manuel je americkým módním návrhářem a za-
kladatelem slavné značky Fear of God. V nedávné době byl po-
ctěn spoluprací se značkou Adidas a přidal se do jejího týmu jako 
globální vedoucí Adidas Basketball. Jerry vyrostl s bezprostředním 
pochopením současného amerického prostředí, jelikož kvůli pro-
fesionální baseballové kariéře svého otce cestoval po celé zemi. 
V roce 2013 si navzdory plánům pokračovat v otcových šlépějích 
ve sportu zvolil módu a založil svou vlastní módní značku. Jeho 
upřímný a tvrdohlavý přístup k módě posunul Fear of God do sfé-
ry současného amerického luxusu.

OBSAH

I. Růst v kreativitě – kreativita může znamenat práci z místa přesvědčení

II. Dovolit vizi, aby vás nasměrovala – získat silnou vizi o tom, kam chcete jít v ka-
ždém ohledu svého života a dovolit této vizi, aby nasměrovala vaše rozhodnutí

III. Běžet za svým osudem – vize poskytuje mapu pro to, kam chcete jít

IV. Spolupracovat s jinými vedoucími – když navazujete spolupráci, zvažte, zda vi-
díte budoucnost stejným způsobem

V. Učit se z vůdcovství – soustředit se na věci, které jsou před vámi, ale neztratit 
ze zřetele větší obraz

ROZHOVOR  
s pastorem Craigem 

Groeschelem

PŘEDNÁŠKA 6
POZNÁMKY

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Jerry Lorenzo
DESIGNER + PODNIKATEL + UMĚLEC + SPOLUPRACOVNÍK

 
 
 

OSOBNÍ REFLEXE

1. Jerry sdílel důležité lekce ze své cesty vůdcovství. Která z nich vás oslovila nejvíce?

 ☐  Růst v kreativitě

 ☐  Prolomit bariéry kreativity

 ☐  Dovolit vizi nasměrovat vás

 ☐  Být autentický a překonat 
nejistotu

 ☐  Zvolit si disciplínu

 ☐  Spolupracovat s druhými

 ☐  Zvládat neshody

 ☐  Vybrat si členy týmu

 ☐ Další  _______________________

2. Který Jerryho koncept v současné situaci považujete za nejrelevantnější?

3. Jak můžete tento koncept zavést do svého života nebo práce? Co můžete dělat jinak?

4. Jaký bude váš první krok? Kdy ho uděláte? 

 
 
 
 

DISKUZE VE SKUPINĚ

Jerry řekl, že buduje partnerství a spolupráci s lidmi, kteří mají stejnou vizi pro 
budoucnost. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je vybrat si členy týmu, kteří tuto 
vizi sdílí. Jiným způsobem je zachovat stále jasný problém, který se snaží řešit. 
Povídejte si o tom ve skupině. 

1. Jakými způsoby (pokud nějaké existují) lidé ve vašem týmu nebo ve vaší organizaci sdílejí 
stejnou vizi pro budoucnost?

2. Co lze udělat pro to, aby byli všichni povzbuzováni ke spolupráci ve stejném směru?

3. Co bude vaším prvním krokem k tomu, abyste tuto spolupráci podpořili?

PŘEDNÁŠKA 6
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Zakladatel a ředitel Go Together Global, 
odborník na uctivost na pracovišti, autor 

Shola Richards je velmi úspěšným autorem a odborníkem 
na uctivost na pracovišti, jehož práce byla představena mimo 
jiné v Today Show, CBS, Forbes a Black Enterprise. Je celosvěto-
vě uznávaným odborníkem na téma spokojenosti a závazků  
na pracovišti. Své transformativní poselství sdílel s velkými 
zdravotnickými organizacemi, známými univerzitami, ve filmo-
vém průmyslu, na platformě TEDx a také s Ministerstvem vnitřní 
bezpečnosti. Shola je autorem bestselerů, jeho výzkum je po-
psán v knihách Making Work Working a Go Together.

OBSAH

I. Projev úcty – následují vás lidé proto, že si to zvolili, nebo proto, že musí?

II. Vést druhé s uctivostí – laskavost projevujeme tehdy, když se o někoho 
zajímáme skrze naše jednání

III. Vést sám sebe s uctivostí – eliminujte myšlenky, které vás oslabují

IV. Vést sám sebe s uctivostí skrze naše jednání – zavázat se znamená, že 
děláte to, co jste řekli, že uděláte, i dlouho poté, co vás nálada, ve které jste to 
řekli, opustila

V. Zanechat odkaz uctivosti – váš odkaz je definován tím, jak jednáte s druhými 
lidmi

PŘEDNÁŠKA 7

PŘEDNÁŠKA 7
POZNÁMKY

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO



18THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

Shola Richards
ŘEDITEL + SPOLUPRACOVNÍK + ODBORNÍK NA UCTIVOST + INFLUENCER

 
 
 

OSOBNÍ REFLEXE

1. Jaký odkaz chcete jako vedoucí zanechat? Jak chcete, aby si vás lidé pamatovali?

2. Podle Sholy existuje pět hodnot toho, jak vést druhé s uctivostí. Zaškrtněte ty, které vám 
jdou dobře a také ty, které potřebujete zlepšit:

Daří se mi dobře   Můžu se zlepšit 

  Vážit si práce druhých. 

Respektovat moudrost lidí,  
kteří jsou nám v práci nejblíž.

 

  Vážit si role druhých. 

Oceňovat důležitost jedinečného 
přínosu každého člověka.

 

  Vážit si času druhých.

Trvale ctít jejich  
nejvzácnější zdroj. 

 

  Vážit si dovedností druhých. 

Ukázat, že jim a jejich 
schopnostem dokončit  

práci důvěřujete.

 

  Vážit si lidskosti druhých. 

Spojit se na osobní rovině,  
uznat snahu a prokazovat přízeň.

 

3. Přemýšlejte nad tím, jak jste tyto hodnoty spojené s uctivostí uvedli do praxe. Na základě 
odkazu, který chcete zanechat, co potřebujete upravit ve svém každodenním chování při 
jednání s druhými lidmi?

4. Jaký je váš další krok?

 
 
 

DISKUZE VE SKUPINĚ

1. Měli jste v poslední době užitek z nějakého skutku laskavosti ve vaší organizaci? Řekněte 
ostatním ve skupině, co se stalo a jaký pozitivní vliv to mělo na vaši práci.

2. Jaké příležitosti k boji proti neuctivosti a podporování laskavosti v rámci svého týmu nebo 
organizace vidíte? Napište si alespoň tři z nich.

3. Jaká je vaše role při ovlivňování nutných změn?

4. S čím začnete?

 

PŘEDNÁŠKA 7
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Michelle Poler

Když Michelle Poler začala se svým projektem, aby překonala 
svůj vlastní strach, nečekala, že se bude tak rychle šířit. Projekt 
„100 dní beze strachu“ upoutal pozornost mimo jiné Today Show, 
Forbes, CBS a Huffington Post. Publikum uchvátila svou odvahou, 
kreativitou, humorem a radami, které mění život. Založila spo-
lečenské hnutí Hello Fears, které zasáhlo více než 70 milionů lidí  
po celém světě. Michelle je autorkou knihy Hello, Fears: Crush Your 
Comfort Zone and Become Who You’re Meant to Be.

OBSAH

I. Komfortní zóny – komfortní zóny se mohou rozšiřovat, když čelíme našemu 
strachu, nebo se stahují, když sami sebe omezujeme

II. Strach jako spojenec – čím více se otevíráme neznámému, tím více otevíráme 
dveře pro růst

III. Kategorie strachu – nepřítelem úspěchu není selhání, je to pohodlí

IV. Den 101, a co teď? – uvést růst do pohybu, soustředit se na odměnu

V. Napište si vlastní seznam – pro co budete ochotni zažít nepohodlí?

PŘEDNÁŠKA 8
POZNÁMKY

PŘEDNÁŠKA 8

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Michelle Poler
PODNIKATELKA + KREATIVNÍ ČLOVĚK + RÁDA RISKUJE + INFLUENCERKA

OSOBNÍ REFLEXE

1. Čím se chcete stát nebo jaký sen si chcete splnit, ale brzdí vás v tom strach nebo
komfortní zóna?

2. Michelle vysvětluje, jak ji přijetí strachu a vykročení z komfortní zóny pomohlo najít růst,
autentičnost a osobní naplnění. Jaký strach vám brání pohnout se kupředu
a dosáhnout toho, co chcete?

☐ strach, že zklamu lidi kolem sebe

☐ strach, že nebudu dost dobrý

☐ strach z nepochopení

☐ strach z odmítnutí

☐ strach ze selhání

☐ strach ze zranění

☐ strach z pocitu zranitelnosti
a slabosti

☐ strach z konfliktu

☐ strach z rizika

☐ ____________________

☐ ____________________

3. Jestliže opustíte svou komfortní zónu a přijmete strach, co nejlepšího se vám může stát?
Tuto věc si zapište.

4. Proč má tedy smysl podniknout další krok?

5. Co bude vaším prvním krokem při vycházení z komfortní zóny? Kdy tento krok uděláte?
Odpověď si zapište níže.

DISKUZE VE SKUPINĚ

1. Který typ strachu se podle vás vyskytuje ve vašem týmu? Sdílejte se ve skupině.

2. Přijmout strach přináší růst, naplnění a osobní rozvoj. Jaké možné přínosy to bude mít pro
váš tým nebo vaši organizaci, když lidé vykročí ze své komfortní zóny, projeví zranitelnost
a do popředí se dostane jejich autentičnost?

3. Michelle říká, že „nejlepší způsob, jak zmocnit lidi kolem sebe, není svůj strach skrývat, ale
naše vlastní obavy ukázat a být ochotný jim čelit“. Co můžete udělat pro to, abyste ve svém
týmu a vůdcovství povzbudili zranitelnost?

4. Kde začnete? Zapište si 2 nebo 3 nápady.

PŘEDNÁŠKA 8
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Spoluzakladatel Brand Builders Group, 
oblíbený řečník, autor

Uznávaný odborník ve strategii obchodu a vůdcovství. Vaden se 
specializuje na pomoc vedoucím. Pomáhá jim být uznávanějšími, 
důvěryhodnějšími a vlivnějšími. Jeho poznatky byly představeny 
ve Wall Street Journal, Forbes, na CNN, v Entrepreneur, Inc. i ve Fox 
News. Podle časopisu Inc. byl zařazen mezi 100 nejlepších svě-
tových řečníků o vůdcovství a časopis Entrepreneur ho jmenoval 
jedním z hlavních světových myslitelů v oblasti produktivity. Vade-
novou poslední knihou je Procrastinate on Purpose: 5 Permissions 
to Multiply Your Time.

OBSAH

I. Výzva hospodaření s časem

II. Násobit svůj čas

III. Trychtýř pozornosti

IV. Zaměřit se: Princip sklizně

V. Buďte plodní a násobte

PŘEDNÁŠKA 9
POZNÁMKY

PŘEDNÁŠKA 9

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO

RORY VADEN
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Rory Vaden
AUTOR  +  OBLÍBENÝ ŘEČNÍK  

 
 

OSOBNÍ REFLEXE

1. Se kterými prvky trychtýře pozornosti máte potíže?

PROKRASTINACE se záměrem

• Vyřadit: Můžu bez toho žít?
• Automatizovat: Může to být systematizováno?
• Delegovat: Může to udělat někdo jiný?
• Prokrastinovat: Počká to na později?
• Soustředit se: Co je další nejvýznamnější věcí?

2. Kde se to u vás hroutí a jak se v této oblasti můžete zlepšit?

NÁZEV ÚKOLU 
Může být tento úkol vyřazen?
Můžu prostě říct NE?
Může být tento úkol zautomatizován? Je možné pro to vytvořit proces?
Může být tento úkol delegován? Může to udělat někdo jiný?
Může být tento úkol odsunut? Je potřeba to udělat hned? 
Je to úkol, na který je nutné se zaměřit? 
Je to priorita, kterou je potřeba chránit před vyrušením?

3. Co potřebujete změnit ve svém myšlení, abyste sami sebe vnímali jako násobitele času?

 

DISKUZE VE SKUPINĚ

1. Jak se jako tým můžete posunout od zaměřování se na to, co je naléhavé a důležité, k 
tomu, že budete mít na zřeteli také významnost?

2. Jak můžete trychtýř pozornosti prakticky uplatnit?

3. Co potřebuje váš tým ve svém myšlení změnit, aby každý mohl trychtýř pozornosti 
prakticky používat? 

PŘEDNÁŠKA 9
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Roryho přednáška nás nutí používat rámec pro násobení našeho času. 

Přemýšlejte nad tím, co spolu se svým týmem uděláte během 
tohoto týdne, abyste začali být násobiteli času. 

ÚKOL 1 ÚKOL 2 ÚKOL 3 ÚKOL 4

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Vedoucí a zakladatel Fellowship Church, 
vytváří Albert Tate Podcast, spisovatel  

Albert Tate založil a vede Fellowship Church, jednu z nejrychle-
ji rostoucích, multietnických církví v USA. Albert jako dynamický 
řečník, který spojuje sílu příběhů s dobrým smyslem pro humor, 
rád ilustruje úžasnou Boží milost a lásku v církevním, akademic-
kém i konferenčním prostředí. Je také členem rady Azusa Pacific 
University, Global Leadership Networku a organizace Global Church 
Planting Stadia. Nedávno se podílel na publikaci Letters to a Birmin-
gham Jail a v roce 2018 spustil Albert Tate Podcast.

OBSAH

I. Ještě jsem tady – váš postoj vděčnosti ovlivní vaši perspektivu

II. Lekce nebo test? – vést tak, jako by to byl test

III. Vidět něco, co jste nikdy předtím neviděli – krize je příležitost vidět

IV. Podřimování je nové terno – když najdete rytmus ve svém odpočinku,  
Bůh se vždy postará

V. Zármutek a naděje spolu dobře vycházejí – pozvěte naději dál

VI. Najděte svůj rytmus

PŘEDNÁŠKA 10
POZNÁMKY

PŘEDNÁŠKA 10

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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Albert Tate
ŘEČNÍK + VYPRAVĚČ PŘÍBĚHŮ + PORADCE + TVŮRCE PODCASTU

OSOBNÍ REFLEXE

1. Které tři lekce jste se naučili během pandemie? Jak je můžete začlenit do své rutiny po pan-
demii? Co může znamenat, že projdete testem?

Co jsem se naučil Jak to začlením do své  
rutiny po pandemii?

Jak by to mohlo vypadat, 
když projdu testem?

 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

2. Co můžete udělat pro to, abyste si tyto lekce zapamatovali a udrželi je v rámci svého 
nového rytmu po pandemii?

 

 
 

 
DISKUZE VE SKUPINĚ

Využijte této chvíle k tomu, abyste se navzájem posílili a obnovili naději.

1. Jakými ztrátami nebo zármutky jste v posledních měsících procházeli? Například: úmrtí 
blízkého člověka, ukončení podnikání, důležitá životní změna, konec přátelství atd.

2. Albert nás vyzývá, abychom prožívali zármutek a naději ve stejné chvíli. Jak by mohla vypadat 
naděje uprostřed vašeho zármutku?

3. Poté, co jste si vyslechli ostatní členy vaší skupiny, sdílejte se o naději a povzbuzení, které 
by v důsledku toho ve vás mohlo být obnoveno. 

PŘEDNÁŠKA 10
DISKUZNÍ PRŮVODCE

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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LEADERSHIP
SHORTS

Charles Duhigg

Fredrik Haren

Investigativní novinář, který vyhrál  
Pulitzerovu cenu, autor 

Výzkumník v oblasti kreativity, autor

Charles Duhigg je bývalým autorem pro New York Times. Sám napsal 
nebo se podílel na tvorbě mnohých seriálů, včetně The Reckoning a 
The iEconomy, které vyhrály Pulitzerovu cenu v kategorii vysvětlující 
žurnalistiky. Získal mnoho dalších ocenění, včetně ceny George Polka, 
ceny Geralda Loeba a National Journalism Award. V současné době píše 
pro The New Yorker a vytváří podcast s názvem How To! pro časopis 
Slate. Kromě novinářské práce Duhigg také pravidelně navštěvuje televizní i rozhlasové 
stanice, včetně The NewsHour s Jimem Lehrerem, Frontline, Dr. Oz a různé programy na CNBC a 
NPR. V češtině od něj vyšly knihy Síla zvyku a Chytřeji, rychleji, lépe.

Fredrik Haren je odborníkem na obchodní kreativitu a autorem 
deseti knih, včetně The Idea Book, která byla ohodnocena jako jedna 
ze „100 nejlepších podnikatelských knih všech dob“. Fredrik přednášel 
vedoucím ve více než 70 zemích a je jedním z pouhých 13 lidí, kteří 
získali cenu The International Ambassadors Award, kterou uděluje 
Global Speakers Federation. Za 20 let své profesní kariéry inspiroval miliony lidí, aby byli 
kreativnějšími a vnímali svět novým způsobem. 

Carla Harris

Místopředsedkyně, výkonná ředitelka a vedoucí 
oddělení péče o klienty společnosti Morgan 
Stanley

Carla Harris během své kariéry získala značné zkušenosti v oboru 
technologií, médií, maloobchodu, v telekomunikačních a dopravních 
službách, v průmyslovém i zdravotnickém sektoru a v současné době 
pracuje jako místopředsedkyně, výkonná ředitelka a hlavní poradkyně 
zákazníkům společnosti Morgan Stanley. V roce 2013 byla jmenována 
prezidentem Obamou, aby předsedala radě National Woman’s Business Council. Její vůdcovství 
a vliv je uznáván po celém světě. Byla jmenována mimo jiné v časopisu Fortune v žebříčku  
„50 největších černošských vedoucích velkých společností v Americe“, „25 nejvlivnějších žen 
ve finančnictví“ a „75 nejvlivnějších žen v byznyse“ časopisu Black Enterprise.

25#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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POZNÁMKY

JDĚTE NA TO!
Co je JEDNÍM akčním krokem z této  

přednášky, který uděláte? Kdy ho provedete?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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PŘISPĚJTE 
DNES

PO CELÉM 
SVĚTĚ

VAŠE DARY 
MAJÍ VLIV!

SKRZE DÁVÁNÍ ZAŽEHNETE 
PŘÍBĚHY PROMĚNY

SKRZE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT MŮŽETE  
ZAŽEHNOUT ZMĚNU PO CELÉM SVĚTĚ

GRACE CHRISTA

TRAN CONG KINH

GLS Next Gen

účastník GLS ve Vietnamu

„Pamatuji si, jak Craig řekl:  
‚Pokud si tě Bůh vybral, on sám  
ti dá všechno, co potřebuješ.‘

To byl můj zlomový okamžik. Co všechno mohu udělat, 
když si mě Bůh vybral? Věřím, že se nikdy neplete. Od té 
chvíle o Bohu už nepochybuji. S důvěrou vykračuji a věřím, 
že Bůh sám se postará o veškerou kapacitu a dovednosti, 
které potřebuji, ať už vedu za jakýchkoli okolností.“

• více než 110 
zemí

• noví vedoucí

• věznice

• ozbrojené síly

• více než 1200 
událostí po 
celém světě

• byznys

• školství

• vzdělávání

• Věznice

• Školy

• Studenti

• Neziskový  
sektor

• Armáda

• Školství

• Vláda

ZNÁSOBTE VLIV!

„Měl jsem pocit, jako bych v pandemii ztrácel cestu. Nevěděl 
jsem, co mám dělat a bylo to skličující. Díky Summitu mou 
sklíčenost nahradila zvědavost.“

GLS NEXT GEN ESTONIA

27#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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KROK 1: Který vedoucí vás nejvíce ovlivnil? (zvolte jednoho)

Na GLS21 jste slyšeli myšlenky některých z nejlepších vedoucích na světě. 

Doufáme, že vás to povzbudilo k přemýšlení, přehodnocení a zvažování 

toho, jak se můžete pohnout kupředu. Teď je čas jednat! Využijte tyto čtyři 

kroky k tomu, aby vám pomohly uvést GLS21 do praxe, ať už spolu se svým 

týmem nebo samostatně.

globalleadership.cz

Craig  
Groeschel

A.R.  
Bernard

Albert 
Tate

Jerry  
Lorenzo

Ibukun 
Awosika

Shola  
Richards 

Malcolm 
Gladwell

Michelle  
Poler

Charles 
Duhigg

Carla 
Harris

Fredrik 
Haren

Co pro vás bylo 
na Summitu 
nejdůležitější?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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KROK 2: Přemýšlejte nad klíčovou myšlenkou vedoucího, kterého jste označili.  
K jakému souvisejícímu akčnímu kroku se chcete zavázat? Přemýšlejte konkrétně  
a z krátkodobého hlediska. Své myšlenky si zapište.

KROK 3: Akční plán

KDO vám může pomoci přemýšlet nad kreativním využitím nejdůležitějšího 
akčního kroku? Poskytnout vám další pohled nebo perspektivu? Kdo může jít na 
cestě vůdcovství s vámi?

KDY budete plánovat a přemýšlet o tom, jak tuto myšlenky uvést do praxe?  
Zvolte si termín.

JAK tento akční krok uvedete do praxe? Kdo v tom bude zapojen? Potřebujete se  
k tomu něco dalšího naučit? Potřebujete konkrétní přípravu? Jakými způsoby 
budete tuto novou myšlenku praktikovat v oblasti, kde máte vliv?

KROK 4: Summit DVĚ. Pokud budete chtít, můžete tento pracovní list využít také 
pro dalšího řečníka GLS21. Udělejte to ale pouze v případě, že jste dostatečně da-
leko na cestě s vaším prvním akčním krokem.

      měsíc      den                           rok 

CO PRO VÁS  
BYLO NA SUMMITU 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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NA VAŠÍ CESTĚ 
VŮDCOVSTVÍ?

CO BUDE DÁL

Investice do osobního růstu je jedno z nejlepších rozhodnutí, 
jaké můžete udělat. Chceme vás proto povzbudit a podpořit 
nové myšlenky a vytoužené změny, které ve vás během 
letošního GLS zajiskřily.

Vytvořme plán, jak vaše vůdcovství  
posunout na další úroveň!

Zamyslete se během GLS21 nebo v příštích 48 
hodinách nad svými hlavními poznatky a akčními 
kroky zapsanými v pracovním listu týkajícím se 
nejdůležitější myšlenky ze Summitu.

V příštích dvou dnech, kdy ještě přetrvává nadše-
ní z GLS21, popište svou zkušenost z konference 
jinému člověku a pozvěte ho k tomu, aby šel po 
cestě vůdcovství s vámi a sdílejte s ním váš nejdů-
ležitější akční krok.

Během dvou týdnů předejte svůj pohled a impulz 
vaší primární komunitě, ve které máte vliv

1. sdílením svých myšlenek,

2. pozváním k diskuzi a

3. spoluprací na proměně komunity.Během roku se zapojte do on-line 
seminářů pořádaných GLS Česko.

Sledujte info na: 
www.globalleadership.cz

PŘEMÝŠLEJTE 
NAD GLS21

VYTVÁŘEJTE  
SVÉ ZKUŠENOSTI

JDĚTE 
HLOUBĚJI

ZAPOJTE SVOU 
KOMUNITU

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO



MEZINÁRODNÍ DOSAH 
GLOBAL LEADERSHIP SUMMITU

PROMĚNA LIDÍ, ORGANIZACÍ 
A KOMUNIT PO CELÉM SVĚTĚ.

DR. KATURAH YORK COOPER
GLS Libérie

Global Leadership Summit se poprvé konal v roce 1995 jako 

samostatná akce v metropolitní oblasti Chicaga pod názvem 

Leadership Summit. S rostoucí potřebou možností pro rozvoj 

vůdcovství se Summit začal rozšiřovat jako Global Leadership 

Summit. Každý rok byl ŽIVĚ přenášen na různá místa a do círk-

ví v Americe. V roce 2005 začal rychle získávat mezinárodní 

uznání. Dnes je nejdéle trvající událostí svého druhu s největ-

ším dosahem týkajícím se vůdcovství. 

Sezóna Global Leadership Summitu roku 2021/2022 začala v 

srpnu, konference se překládá do 55 jazyků a probíhá ve více 

než 110 zemích světa napříč Q4 a v roce 2022 také v Q1.

Toto je zapotřebí. Potřebuji to pro svou církev a taky pro naši 

zemi. Díky GLS získáte nové nápady, trénink a vzdělání. GLS 

je klíčový. V mnoha oblastech na světě je spousta cest, jak se 

lidé mohou snažit zlepšovat své vůdcovské schopnosti. Nepla-

tí to ale pro země, jako je ta moje. GLS zde způsobil proměnu. 

Nevyhnutelně vytváří lepší zemi… a řetězovou reakcí vytváří 

lepší svět.

“
“

MALAJSIE

NIGÉRIE SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

31



32THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

cityhousebrno.cz

Otevřená 
a srozumitelná
církev

Každý týden nový podcast

Tvá pomoc má denně smysl pro 385.054 dětí ...

Nikaragui... Jižním Súdánu... 
     Afgánistánu...                                    a dalších 16 zemích světa. 

www.krmtehladove.cz

R E K L A M A R E K L A M A

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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R E K L A M A R E K L A M A

ORANGE
MATERIÁLY PRO PRÁCI S DĚTMI

KURIKULUM + KNIHA
Chceme vám pomoci vytvořit pro děti kvalitní 

a zapamatovatelnou zkušenost - každý týden v roce.

www.element.cx/orange

element.cx/podcast
Podcasty z nedělních setkání Elementu naleznete 

přehledně na webu v několika kategoriích:

 Aktuální série
Posledních 6 měsíců

Element Essentials
FamilyFest

Archív

FB.com/elementhradec
twitter.com/elementHK

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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K N I Ž N Í  N O V I N K A K N I Ž N Í  N O V I N K A

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO

Lze shrnout křesťanství do pěti slov? 
Jaký je Bůh, ve kterého stojí za to věřit?

“Mimořádně svěží dílko, které rozhodně stojí za přečtení.” 
Pavel Hošek, profesor Univerzity Karlovy,teolog, spisovatel

“Evangelium je krásné a přitažlivé, 
a tak ho zachycuje i tato důležitá kniha.” 

Michal Apetauer, pastor CityHouse Brno

“Laserovo presné a výstižné.” 
Pavol Zsolnai, senior pastor, Bratislava City Church

“V této zajímavě pojaté knížce se jeden z nejvýraznějších 
a nejvlivnějších pastorů v současném Česku snaží stručně 
a výstižně „poskytnout co nejpravdivější obraz Boha, 
v něhož stoji za to věřit“. 

Bohuslav Wojnar, pastor AC, 
Křesťanské centrum Český Těšín

Autogramiáda Lukáše Targosze proběhne 
v sobotu 10:15-10:40 v předsálí kina.

BĚŽNÁ CENA: 190 KČ
CENA NA GLS: 175 KČ



globalleadership.cz
FB.com/leadershipsummitcesko

P r o  v í c e  i n f o r m a c í  m ů ž e t e  n a v š t í v i t :

Organizátor GLS Česká republika – AC Element

Kontaktní email: info@globalleadership.cz

Hradec Králové
Element | www.element.cx

Brno
CityHouse | www.cityhousebrno.cz

POKRAČUJTE 
NA SVÉ CESTĚ 
VŮDCOVSTVÍ

#GLSCESKO
@LEADERSHIP_SUMMIT_CESKO
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