Natašu Randlovou
netřeba dlouze představovat. Je patronkou nejen tradiční letní školy, ale vlastně
celého vzdělávacího centra Randls Training. Zakládající partnerka advokátní
kanceláře Randl Partners je již přes 10 let hodnocena domácími i mezinárodními
žebříčky jako jedna z nejvýznamnějších českých právniček v oboru pracovního práva.
Svou nevyčerpatelnou energii věnuje mimo advokacii také akademické a legislativní
půdě a své velké rodině.
Michal Peškar
kráčí v advokátních i lektorských šlépějích Nataši. Po předchozí dlouholeté spolupráci
s Randl Partners se stal partnerem advokátní kanceláře a je zároveň častým
přednášejícím ve vzdělávacím centru Randls Training i mimo něj. Nikdo nerozumí
pracovní době, dovolené a odměňování lépe než on, jelikož na rozdíl od většinu
právníků se složitých matematických výpočtů nebojí!
Robert Sättler
charismatický lektor komunikace, sám sebe označuje spíše jako průvodce na cestě
k přirozenosti v projevu, k sebevyjádření a autenticitě. Studoval pedagogiku a psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Čtyři roky byl v angažmá v HDJ a devět let
moderoval na Oldies Radiu. Dvacet let působí jako lektor. Podílí se na mediálních
trénincích a v rámci seminářů AUTENTICKÝ PROJEV vede své klienty skrze vědomou práci
s dechem, hlasem, mluveným projevem, tělem a emocemi k odstraňování osobních
bariér, které jim brání plně využívat toho, co je jim přirozeně dáno. www.robertsattler.cz
Petra Vlková
je ženou na nikdy nekončící cestě k sobě, k níž zároveň inspiruje a povzbuzuje ostatní.
Více než 15 let kombinovala práci v korporátním prostředí s profesí jazzové zpěvačky.
Pak začala víc naslouchat svým vnitřním voláním a přišly změny. Dnes spolu s muzikou ještě fotí, líčí a pomáhá ženám hledat způsoby péče o svou vnitřní a vnější krásu
a zdraví slučitelné s běžným životem a fungováním.
www.petravlkova.com www.okemvlka.cz
Katarína Dioszegiová
je manuální terapeutka obratlovců – na cestě k regeneraci provází jak lidi, tak zvířata.
Kořeny jejího empatického a celostního přístupu vycházejí z vlastního setkání s bolestí.
Nikdy se nevzdává a věří, že všechno se dá zlepšit. Svou terapeutickou cestu začala
u Dornovy metody, ovšem díky bytostné potřebě vyřešit každou záhadu své techniky
neustále rozvíjí a ráda se o své vědomosti dělí s ostatními.
Pavla Rozínková
se celou svoji kariéru zabývá celostní medicínou, tedy takovým pohledem na člověka,
kdy hledá souvislosti a příčiny a neřeší “jen” následky. Je také uznávanou výživovou
specialistkou. Před třemi lety se setkala s esenciálními oleji dōTERRA a natolik ji zaujaly, že se stala “tváří esenciální revoluce“, jak sama říká. Natáčí podcasty, videa, píše
články, má vlastní web a Facebook, a je jejich neúnavnou propagátorkou.
www.esencialni-oleje.eu
Randls Training s. r. o.
Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, CZ–140 00 Praha 4
Tel. +420 222 755 311 - training@randls.com
www.randlstraining.com - www.facebook.com/randlstraining

Letní škola 2021

aneb Začněme po covidové pauze znovu žít!
Po roce vás opět srdečně zveme na naši Letní školu pro personalisty
ve znamení trochu jiného školení!

Kdy? 21.–22. července 2021
25.–26. srpna 2021
Vždy od 9:00 do 17:00 hod

Kde? Vzdělávací centrum Randls Training

Co? Odlehčené a praktické dvoudenní HR školení
•
•
•
•
•

Přirozený a přesvědčivý projev personalisty v každé situaci
Pracovněprávní kauzy v rozsudcích Nejvyššího soudu
Po roce opět na dovolenou
Aktuální pracovněprávní téma – co přinese čas?
Speciální pracovněprávní poradna

Co navíc? Inspirativní setkání a tipy pro tělesnou i duševní pohodu
• Přívětivá tvář a svěží mysl HR
• Prevence nemocí a podpora prací namáhaného organismu
• Neobyčejné občerstvení, tentokrát i s hudbou!

Za kolik? 6500 Kč + DPH za dvoudenní letní školu
Cena zahrnuje program školení na oba dny, besedy
během polední pauzy, veškeré pracovní materiály a kompletní občerstvení (včetně teplého oběda a studených
i teplých nápojů).

Veškeré informace, včetně přihlašovacího formuláře
najdete na www.randlstraining.com.
Těšíme se na vás!

STŘEDA 21.7. / 25.8. 2021

9:00

Začínáme

ČTVRTEK 22.7. / 26.8. 2021

9:00

9:10–11:00

11:00

Ačkoli covidová pandemie ve světě uspala mnoho dění, neplatí to pro
činnost našeho Nejvyššího soudu. Nabídneme vám již tradiční průlet
nejvýznamnějšími rozhodnutími, jimiž soudci ovlivňují naši každodenní
pracovněprávní praxi. Zároveň se judikáty pokusíme začlenit do vašich
procesů tak, abyste vždy měli navrch!
Káva

9:10–10:30

10:30

11:15–12:45

12:45
13:30–15:00
15:00
15:15–17:00

Oběd
Přesvědčivý projev personalisty v každodenní praxi - pokračování
Robert Sättler

Společně se sice k moři nevydáme, ale zato se zaměříme na situace,
kdy se tam vydávají vaši zaměstnanci. Jak praxi svědčí nebo nesvědčí
nová právní úprava? S jakými problémy jste se zatím setkali?
Co se povedlo a co naopak ne?
Káva
Přívětivá tvář a svěží mysl HR
Petra Vlková, Katarína Dioszegiová

Přesvědčivý projev personalisty v každodenní praxi
Robert Sättler
Přirozenost, opravdovost a věrohodnost projevu jsou kvality, které
mohutně oslovují druhé a zároveň nám samým otevírají další možnosti
seberealizace.
Přichystán je pro vás velmi intenzivní trénink práce s dechem, hlasem,
mluveným projevem, tělem, emocemi a trémou.
Podpořte svou přesvědčivost, osobitost a jistotu sebe-prezentace a
uvědomte si své působení na zaměstnance. Naučte se rozvinout svou
přirozenou autoritu ve vystupování – personalista musí být zaměstnanci
vnímán jako silná a sebevědomá osobnost.
Postupně budete pracovat s následujícími tématy:
• Dech jako komunikační opora
• Emocionalita a dynamika hlasu, intonace, modulace
• Stabilita těla – postoj, pohyb, gestikulace, mimika
• Artikulace a zdárná rétorika
• Koordinace verbálního a neverbálního vyjadřování
• Autenticita, sebevědomí a přirozená autorita

Začínáme
Po roce opět na dovolenou
Michal Peškar

Judikatorní oříšky Nejvyššího soudu – pojďme je společně rozlousknout!
Nataša Randlová

10:45–12:15

12:15

Rozjasněná tvář, bdělá a svěží mysl – uvolnit si ramena hned dává větší
smysl – a vaši zaměstnanci si vaší energie hned všimnou!
Chcete-li si dopřát rychlou vzpruhu v souladu se zdravím a dlouhodobou rovnováhou, rozhodně nesázejte pouze na kávu. Překvapivý zdroj
svěžesti se ukrývá ve vyladěné páteři a správném držení těla. Také
obličejová jóga vám při náročném pracovním dni může pomoci – stačí
se jen zorientovat v možnostech.
Oběd s hudebním doprovodem Petry Vlkové
Pracovněprávní překvapení
Michal Peškar

13:00–14:30

14:30
14:45–16:30

Káva

Ne, že bychom neměli témata k přednášení – právě naopak. Rozpracovali jsme jich hned několik a rozhodli jsme se vyčkat, jak se s nimi
legislativa nebo samotná pracovněprávní praxe do července, resp.
srpna vypořádá. Bližší informace včas uvedeme na našich webových
stránkách!
Káva
Esenciální oleje jako prevence aneb Personalista opouští loď jako
poslední
Pavla Rozínková
Věděli jste, že éterickými oleji lze vyřešit i celou řadu běžných
kancelářských neduhů? Od klasické bolesti hlavy nebo zubů, začínající
rýmy a kašle, přes depresi, nesoustředění, až po chronickou únavu nebo
nespavost.

Přesvědčivý projev personalisty v každodenní praxi - pokračování
Robert Sättler
16:30

Poradna a slavnostní zakončení
Nataša Randlová, Jarmila Chlumová
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