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Zpětná vazba 
 
Vážená paní Ireno, ale i ostatní v Portu 
 
vrátil jsem se z dovolené a než se pustím do práce, udělám si chvilku na zpětnou vazbu naší 
dosavadní spolupráce. 
 
Honzu a řízení firmy vynechávám, je to jiná kapitola. Ale i zde jsem s průběhem spolupráce spokojený 
a spokojenost zde vychází opět z toho, co píšu dál. 
 
V únoru jsem byl u Vás na prvním semináři a asi poprvé v životě slyšel, že můj volný čas je něco jiného 
než čas pro rodinu. Do té doby jsem téměř 30 let znal jen „práce, rodina, spánek, práce, rodina…“ 
V únoru jsem u Vás seděl bez motivace, bez „šťávy“ a byl jsem typickou ukázkou zvolna vyhořívajícího 
podnikatele. 
 Začal jsem si svůj vlastní čas hlídat, začal jsem hledat a nacházet vazby mezi motivací a úspěchy, 
demotivací a neúspěchy. Začal jsem si definovat cíle nejen pracovní, ale i osobní. Zlepšila se mi 
nálada, to se přeneslo postupně na ostatní a najednou se začalo pracovat lépe. Jak na sobě, tak ve 
firmě jsme se v tomto posunuli hodně dopředu. Já sám se cítím mladší než před rokem a o hodně 
spokojenější. Zlepšení nálady i chuti do práce vidím i na svých lidech a ti mne prý nepoznávají. 
 
K mému osobnímu času. Tady jsem udělal posun asi největší, nakonec to není nic nepříjemného, tak 
mi to docela jde. Dávám ve firmě čím dál větší prostor Honzovi a čím dále, tím více se z firmy 
vytrácím. A zdá se, že ve firmě chybím méně, než jsem si sám myslel. 
 
v červnu jsem jel na těžko na kole z Hamburgu do Gdaňska 
v červenci jsem vzal dvě vnoučata na týden do Pobaltí k moři 
v srpnu jsem byl týden na Seakayaku na Mazurských jezerech - nádhera 
a na závěr jsem byl celý měsíc vlastním autem v Irsku, které jsme celé procestovali včetně Severního. 
Žádná cestovková rychlovka, ale spousta času na treky v národních parcích a projíždění míst, kam se 
běžný turista nemůže nikdy dostat. Bylo to nádherné, z 31 dní jsme jen 2x spali na jednom místě, 
najezdili přes 7000 km. 
 
A teď ta zpětná vazba. Když jsem se vrátil, krátce jsem o Irsku povídal staviteli, který pro nás něco 
staví. Když jsem to dopovídal, tak on na to obdivně: „Pane Blažku..., vy umíte žít“. 
 
Vnímám to jako velkou změnu ve svém životě, protože před rokem by to o mně nikdo neřekl a já už 
vůbec ne. Beru to jako velikou poklonu a mimo jiné i jako poklonu Vaší práci. 
 
Přitom vlastně nevím jak tu změnu popsat. Já bych na tom kole jel stejně, protože jezdíme po celé 
Evropě už 11 let každý rok. Do Irska bych jel také, protože už před jarním seminářem bylo o cestě 
rozhodnuto. Vždy jsem ale absenci ve firmě vnímal jako nějakou svatokrádež. Nezačal jsem cestovat, 
díky semináři v Portu. Díky semináři se trošku jinak dívám na svět kolem sebe. Nyní jsem si to v hlavě 
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nějak přerovnal a dovedu si to úplně jinak užít. Nevím, jak to popsat jinak. Je to víc o pocitech, než o 
něčem jiném. Tak nějak se mi lehčeji dýchá. 
 
Tak Vám všem moc děkuji. Zdá se, že Vaše práce se mnou nebyla úplně zbytečná. 
 
Přeji hezký den, 

Ivan Blažek 
Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 
U Sadu 13, 162 00 Praha 6 
tel:     +420 220 611 045 
mobil: +420 605 245 070 
blazek@hv.cz 
www.hydrosoft.cz 
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