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                                       V Hradci Králové dne 28.5.2018 
 
PODĚKOVÁNÍ 

MILÁ IRENO A MILÉ PORTO,  

chtěla bych vám touto cestou moc poděkovat za to, že jste mě přesvědčili, abych se zúčastnila kurzu pro 
manažery "PROGRAM MOJE FIRMA". 

I přes prvotní skeptičnosti "JÁ PŘECE NEPOTŘEBUJU RADIT, VŽDYŤ UŽ FIRMU ŘÍDÍM LÉTA A DOKONCE JSEM JI 
ZALOŽILA A TĚCH ŠKOLENÍ K NIČEMU, CO JSEM ABSOLVOVALA, ...", jsem ráda, že jsem do toho šla.  

Dali jste mně a tím pádem i mé firmě nový impulz, přesvědčili o tom, že nejsem špatný šéf, ale že mám i další 
možnosti, jak firmu i sebe zdokonalovat a rozvíjet, na co se zaměřit a jak to dělat lépe. Zlepšovat se dá 
neustále.  

Po první dvoudenní "OČI OTEVÍRAJÍCÍ NAKLÁDAČCE :)" jsem začala okamžitě jednat a všimla si spousty věcí, 
které jsem ve firmě přehlížela. Během 3 dnů jsem vytvořila základních 10 pravidel "Worksáckou 10", kterou již 
všichni dodržují. Další semináře mi ukázaly nové možnosti, systémy řízení, a to skvělou nenásilnou formou, 
které průběžně zavádím. 

A i když není někdy jednoduché dělat rekonstrukci firmy, u toho firmu řídit, jednat se zákazníky atd., jsem ráda, 
že naše spolupráce pokračuje i po základním semináři a já se mám o koho opřít. 

Ireno, děkuji za Tvé rady, pomoc a podporu při zavádění nových systémů do firmy. A také za pochvaly. A 
upřímně? My šéfové si je někdy zasloužíme. Tak jako máme my chválit zaměstnance, máme my Tebe na to, 
abys Ty, chválila nás. A občas nás navedla na správnou cestu a také pokárala, abychom si nemysleli, že jsme 
udělali jednu změnu a vše tím končí. A to kárala je míněno v dobrém slova smyslu.  

Také bych vám chtěla říct (a to vám, bych nejraději psala s velkým V), že jste vydali užasnou knihu, a je skvělé, 
že vám to výborně funguje. Máte elán a můžete být na sebe pyšní. Věřím, že v každé firmě, která se s vámi dá 
dohromady, zůstanou vaše stopy.   

Držte si to, co máte, protože díky vám (Vám) všem, to funguje i u nás čím dál lépe. 

Marie Dvořáková  
jednatelka společnosti 
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