
              

NABÍDKA MOTIVAČNÍCH PŘEDNÁŠEK 

A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO FIRMY 
 

 Rádi byste vytvořili ve firmě více motivující atmosféru? 

 Chcete oživit poradu vedení nebo setkání vašich pracovníků? 

 Chcete oživit např. akci pro Vaše zákazníky či jinou akci?  

 Chtěli byste propojit motivaci, překonávání překážek, řešení krizových situací či 

přijímání zodpovědnosti ve firemním životě se zajímavými cestovatelskými zážitky? 

 Přejete si ukázat role managera či vedoucího pracovníka na konkrétních příkladech a 

paralelách s rolí kapitána námořních expedicí? 

 Rádi byste dali svým pracovníkům či rodinným příslušníkům nemzdový benefit? 

 

To vše můžete prostřednictvím edukativní přednášky mořeplavce, cestovatele,                   

zkušeného lektora, zakladatele a ředitele (20 let) vzdělávací firmy Altego s.r.o. a Nadace Altego   

 

ING. JIŘÍ DENK 
 

Plavba kolem světa, Mys Horn (3x), Mys Dobré Naděje  

Antarktida (4x), Arktida (Grónsko-Kanada-Aljaška)            

…ZÁŽITKY, PŘEKÁŽKY, KRIZOVÉ SITUACE, ÚSPĚCHY I NEÚSPĚCHY… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přednáška je zaměřena přesně dle požadavků zadání firmy, je interaktivní a trvá standardně        

2-3 hodiny. Je samozřejmě možná kratší i delší varianta. Účastníci jsou aktivně vtaženi do děje 

pomocí otázek a diskusí. Zamyslí se spolu s námi nad paralelami z pracovního i běžného života a 

najdou si v nich poučení. Příkladem může být např. zvládnutí krizové situace v bouři na oceáně či 

řešení konfliktů v posádce. Poznatky a zásady lze úspěšně využít v pracovním i v osobním životě. A 

podobných paralel můžeme najít mnoho... 

 



 

Přednášku můžeme zacílit i konkrétně například na: 

Pozitivní přístup, řešení krizových situací, přístup ke změnám, sebemotivaci, vytrvalost a 
překonávání překážek. Přednášku lze obohatit i o osobní příběh – protože cesta za tímto 
úspěchem nebyla rozhodně jednoduchá… 

Na palubě se při expedicích pochopitelně střídá velké množství různých typů účastníků. Je tedy 
jasné, že studijního materiálu pro témata: odpovědnosti při rozhodování, řešení krizových, obtížných i 
konfliktních situací, bylo a stále je opravdu hodně… 

Prožijete s námi: 

                     Akci  zatčení chilským námořnictvem a následné vyhoštění z Chile 
            Adrenalin  v bouři o rychlosti více než 200 km/h 
    Dobrodružství  Antarktida s předním českým horolezcem Márou Holečkem a se slovenskými 

paraglidisty  
          Nebezpečí   přepadení piráty u Bornea či u Madagaskaru  
                  Napětí  velké riziko zamrznutí v Arktidě 
    Osamocenost  sólo plavba 34 dní přes Pacifik… 
          Romantiku  na pláži pouze my: já, manželka Petra a Hanička a 400.000 (!!!) tučňáků… anebo 

zcela sami na ostrovech v Pacifiku v Polynésii, Melanésii či Mikronésii… 

Firma získá realizovanou přednáškou: 

 příjemnou atmosféru a pozitivně laděné pracovníky, kteří jsou více odhodlaní čelit změnám či 
stresům a překonávat překážky 

 spojení velmi zkušeného lektora manažerských a komunikačních dovedností s atraktivními 
tématy  

 možnost zábavnou formou sdělit svým pracovníkům užitečné zásady a poučení 

Účastníci si odnesou: 

 zajímavý a emočně podbarvený zážitek 
 budou vnitřně více motivovaní a mít více pozitivní energie 
 na konkrétních situacích si uvědomí zásady pro zvládání stresu, negativních změn či řešení 

konfliktních situací 
 zásady budou moci uplatnit v osobním i pracovním životě 

 

Cena: 18.900 Kč + DPH za skupinu do 50 účastníků (nad 50 účastníků dle dohody, max 200 účastníků)       
+ dopravné  5 Kč/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

JIŘÍ DENK – mořeplavec, cestovatel, manažer a zkušený lektor 

 
 - Zakladatel vzdělávací a konzultační firmy Altego s.r.o., která se 

zaměřuje na rozvoj manažerských a komunikačních dovedností.     
Od svého založení v roce 1997 firma zrealizovala 9500 školících dní 
pro více než 500 firem a přibližně pro 100 000 účastníků. Mezi 
největší zákazníky patřily např. firmy: Baťa, Barum – Continental, 
Bosch, ČEZ, Honeywell, IBM, Škoda Mladá Boleslav a další. 

 -  Lektor manažerských a obchodních dovedností - zrealizoval více než 
1000 školících dní. 

 - Zakladatel Nadace Altego, která pomáhala převážně dětem z 
dětských domovů v jejich osobnostním rozvoji. 

 -  Lektor cestovatelských přednášek a workshopů pro žáky základních a 
studenty středních i vysokých škol. 

 -  Je autorem knih „S Altegem na plavbě kolem světa“ 
                             „Příběhy mořeplavců – Češi a Slováci, kteří obepluli svět“  

 
 

Se svojí lodí Altego Jiří Denk během let 2007-2010 obeplul celý svět, a ta se tak stala 7. českou 
lodí, které se to v historii naší země podařilo. Pro plavbu si vybral nejnáročnější možnou trasu kolem 
Mysu Dobré Naděje a Mysu Horn, kterou před ním propluly jen 2 české plachetnice. Byl                 
2. českou plachetnicí, jejíž posádka vystoupila na Mys Horn (celkově nyní již 3krát). Mys Horn je 
pro mořeplavce stejně náročným symbolem, jako je Mount Everest pro horolezce... 
 
Je kapitánem 1. české plachetnice, která doplula na Antarktidu a zpět (a potom se do Antarktidy 
ještě 3krát vrátil), jako 1. česká loď doplul i na Jižní Georgii.  Od r. 2010 pluje se svou manželkou 
Petrou a od r. 2014 plují společně se svou 5letou dcerkou Haničkou. Hanička Denková je 
pravděpodobně nejmladší člověk na světě, který vystoupil na Mys Horn z plachetnice, doplul na 
plachetnici na Antarktidu a zpět, a doplul na zcela odloučené, nehostinné souostroví Jižní Georgie. 
Hanička má upluto více než  20.000 Nm, což je 2/3 trasy plavby kolem světa a společně procestovali 
35 zemí. V r. 2019 zdolali jako  1. česká loď v historii, 1. loď světa v r. 2019 a 291. loď v celé 
historii od r. 1906 (první byl Amundsen a ve statistice jsou zahrnuty i ledoborce a velké motorové 
výzkumné lodě) velmi náročnou arktickou Severozápadní cestu (Grónsko-Kanada-Aljaška). 
 
Kromě toho Jiří a Petra autem cestovali Napříč rovníkovou Afrikou (8.500 km - Tanzanie, Uganda, 
Rwanda, Kongo (Zaire), Středoafrická republika, Kamerun). Byla to jejich nejdobrodružnější cesta. 
Tuto extrémně náročnou trasu projeli s největší pravděpodobností jako první Češi. Při své cestě se 
setkali s gorilami horskými, slony, lvy, nosorožci, hrochy, buvoly, gazelami a další zvířenou… a 
hlavně s naprosto nepřístupnými oblastmi. 
 

Celkem Jiří Denk procestoval 93 zemí světa. 

Jeho životní i cestovatelské příběhy jsou konkrétními příklady pro sílu životní vize, schopnosti 
překonávat překážky v pracovním i osobním životě, zdolávání krizových situací (např. při 
přepadení piráty), vytrvalosti a schopnosti se rozhodovat…  Spolu s manželkou Petrou a 
dcerou Haničkou jsou svým cestováním do nehostinných krajin příkladem překonávání hranic 
možného v cestování dospělých i v cestování s dětmi. Tím se jim daří inspirovat i ostatní… 
 
Díky svým lektorským zkušenostem umí posluchačům poutavou formou tyto příběhy přiblížit 
a ukázat na nich konkrétní životní poučení pro profesní i soukromý život. Toto spojení činí z 
jeho workshopů či přednášek ojedinělou příležitost dozvědět se zajímavosti z různých koutů 
světa a současně rozvíjet kompetence zúčastněných. 

 
Více na www.altsea.cz, www.plavbakolemsveta.cz nebo na     

www.facebook.com/plavbakolemsvetasaltegem 

http://www.altsea.cz/

