
  Plavba kolem světa, Mys Horn (3x), Mys Dobré Naděje, Falklandy   
  Jižní Georgie, Antarktida (4x), Arktida (Grónsko-Kanada-Aljaška) 
  …ZÁŽITKY, PŘEKÁŽKY, KRIZOVÉ SITUACE, ÚSPĚCHY I NEÚSPĚCHY… 

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? 



• Zakladatel vzdělávací firmy Altego s.r.o. se zaměřením na rozvoj 
manažerských a komunikačních dovedností (rok založení 1997, 9500 
školících dní pro více než 500  firem a cca 100.000 účastníků, zákazníci 
např. ČEZ, Honeywell, IBM, Škoda mladá Boleslav, Bosch, Continental) 

• Lektor manažerských a obchodních dovedností – zrealizoval více než 
1000 školících dní 

• Zakladatel Nadace Altego zaměřené na osobnostní rozvoj dětí z 
dětských domovů 

• Lektor cestovatelských přednášek pro žáky základních a studenty 
středních i vysokých škol, i pro děti ze škol mateřských 

• Autor knih „S Altegem na plavbě kolem světa“ a                         
„Příběhy mořeplavců – Češi a Slováci, kteří obepluli svět“ 

  Ing. JIŘÍ DENK  
  mořeplavec, cestovatel, manažer a zkušený lektor  



 

Přednášku lze zacílit i konkrétně na: 

• POZITIVNÍ PŘÍSTUP 

• ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 

• PŘÍSTUP KE ZMĚNÁM 

• SEBEMOTIVACI 

• VYTRVALOST 

• PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK 

 

Přednášku lze obohatit i o OSOBNÍ 
PŘÍBĚH  – protože cesta za tímto 
úspěchem nebyla rozhodně 
jednoduchá… 

 

Přednáška je zaměřena  PŘESNĚ DLE 
POŽADAVKŮ A ZADÁNÍ firmy, je 
INTERAKTIVNÍ a trvá standardně       
2 - 3 hodiny. 

 



        PROŽIJTE S NÁMI 
 

• AKCI • ADRENALIN • DOBRODRUŽSTVÍ •  
        • NEBEZPEČÍ • OSAMOCENOST • 
   • NEJISTOTA• ROMANTIKA • RIZIKO • 
      • EUFORIE I NADŠENÍ Z ÚSPĚCHU • 



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 
• větší vnitřní motivaci a pozitivní energii 
• uvědomění si zásad pro zvládání stresu, negativních 

změn či řešení konfliktních situací 
• zásady budou moci uplatnit v osobním i pracovním 

životě 



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 a vytrvalosti. 

Díky svým lektorským 
zkušenostem umí posluchačům 
poutavou formou tyto příběhy 
přiblížit a ukázat na nich 
konkrétní životní poučení pro 
profesní i soukromý život.  



Spolu s manželkou Petrou a dcerkou 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.  



Během přednášky jsou účastníci AKTIVNĚ VTAŽENI do děje pomocí otázek a diskusí.  

CENA EDUKATIVNÍ PŘEDNÁŠKY: 
• 18.900 Kč + DPH za skupinu do 50 účastníků + dopravné 5 Kč/km 
• nad 50 účastníků dle dohody, max. 200 účastníků 

Zamyslí se 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 osobním 
životě.  

 Více na www.altsea.cz  nebo na www.facebook.com/plavbakolemsvetasaltegem   


