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Vážení přátelé,

ččasto se zamýšlím nad tím, co mě posouvá vpřed, kde se rodí nové nápady a jak mám 
sladit své pracovní tempo se svými kolegy. Jaký je recept na to, abychom se v kanceláři 
potkávali rádi, usmívali se na sebe a neztráceli entuziasmus, i když se čas od času něco 
nepovede? Co můžu udělat já jako manažer pro své zaměstnance a kolegy, aby se v práci 
nejen dobře cítili, aby věděli, že mi záleží na jejich pohodě, spokojenosti a zdraví? 
Protože mít zdravé a spokojené zaměstnance je především moje výhoda, můj benefit. 
Takové lidi má smysl motivovat, ukazovat jim cestu a směrovat je k cíli, a takoví lidé 
budou ochotní o budou ochotní o ten cíl bojovat. 

Přijít na odpovědi není vždy jednoduché, a protože na stejné otázky jako já se muselo 
jistě ptát i mnoho jiných lidí, manažerů, vedoucích týmů a dalších, rozhodli jsme se v 
NEMESIS building personality, že se zeptáme nejpovolanějších a jejich odpovědi vám 
přineseme na této konferenci. 

Zdravá firma pro nás znamená firmu, která je zdravá zvenku i zevnitř. Zdraví není jen 
fyzické, ani jen duševní. Pracovní proces zasahuje do našeho života velmi výrazně a 
velmi dlouho a záleží na nás, jaký si ho uděláme. Jestli budeme z práce chodit unavení, 
otrávení, rozčílení, demotivovaní, s trávícími problémy a poruchami spánku nebo si vyt-
voříme takové prostředí, které nám bude pomáhat pečovat o sebe sama tak, abychom 
si ten pracovní i soukromý život mohli skutečně užít. S tím souvisí nejen to, jak a kdy se 
máme najíst, kdy odpočívat, kdy a jak sportovat, ale to, jaké vztahy budujeme se svými 
kolegkolegy, jak rozvíjíme vlastní osobnost, jak si udržujeme a jak získáváme nové znalosti a 
dovednosti.  To vše má vliv na naše osobní zdraví a to má zase vliv na kvalitu kolektivu. 

Na závěr vám proto přeji hlavně HODNĚ ZDRAVÍ.



Soutěž s EDUMENU

O luxusní pobyt na jednu noc pro 2 osoby v hotelu Magnolia v Piešťanech.

Po první přednášce vylosujeme ze správných odpovědí na soutěžní otázku výherce 
pobytu ve čtyřhvězdičkovém  hotelu Magnolia. 

http://www.hotelmagnolia.sk/

CCenu do soutěže věnoval partner konference Edumenu, databáze kurzů, školení, konfe- 
rencí a dalších informací pro vzdělávání. 



Program





Právě dnes Vám Mgr. Petr Dvořák, garant projektu, představí naše řešení, jak efektivně 
rozvíjet své profesní dovednosti a znalosti a posunovat vaši kariéru vpřed. 

Petře, vy máte na starosti vývoj platformy EDUWIN. Můžete nám v krátkosti vysvětlit, o 
co se jedná? 

EDUWINEDUWIN je nástroj pro rozvoj lidí ve firmách. Jde o webovou platformu a jejím hlavním pilířem 
je video e-learning. V NEMESIS BP se už přes 19 let zabýváme rozvojem lidí a nakonec jsme 
dospěli k tomu, že tím nejúčinnějším nástrojem je „řízený seberozvoj“. Co to znamená? 
Znamená to, že lidé studují v čase, který jim vyhovuje, svým vlastním tempem, a sami si 
vybírají způsob studia. To webová platforma umožňuje. Fyzické akce, jako jsou školení, 
koučinky a mentoring samozřejmě mají pořád při rozvoji lidí své místo. Ale mnohá témata je 
možné efektivně zvládnout přes web, není potřeba například u obchodního týmu svolávat lidi 
z z celé republiky a nutit je sedět na nudném produktovém školení. Když už své lidi máte pohro-
madě, je lepší ten čas využít jinak.

Jako manažer asi nechci úplně nechat profesní rozvoj na svých podřízených, ne? Někdy 
se přece musí naučit i něco, co není příliš zajímavé a zábavné



Určitě. Neprosazujeme anarchii. Jako manažer mohu pro své lidi také definovat, která témata 
musí zvládnout a do kdy. EDUWIN je udělaný tak, že vy jako manažer máte perfektní přehled o 
tom, jak vaši lidé studují. Podíváte se do systému a vidíte třeba, že nové produktové školení 
úspěšně absolvovalo pět ze sedmi členů vašeho týmu. Vidíte také třeba, že jeden z vašich 
obchodních reprezentantů vystudoval i témata, která pro něj nejsou povinná, a že se tak rozvíjí 
v tématech jako je řešení konfliktů nebo profesionální image. Každé z témat je navíc zakončeno 
otestováním znalostí. To zajišťuje, že se nestane to, co se občas děje třeba při fyzických ško-
leníchleních – že je lidé prospí a nic si nezapamatují. EDUWIN je postavený tak, aby se lidé díky němu 
opravdu něco naučili.

Tohle ovšem umí celá řada e-learningových systémů. Co zajímavého a jedinečného 
přináší zrovna Vaše platforma? 

Vidím tři vlastnosti, díky kterým je EDUWIN zajímavý i v „moři“ současných e-learningových 
systémů. Za prvé, EDUWIN využívá jako hlavní vzdělávací médium video. Učení se z videa je, jak 
víme, efektivnější než třeba z pouhého textu nebo z prezentace. Víme také, že samotní uži-
vatelé video upřednostňují před jinými médii. Naše video oddělení přitom zajišťuje plnou 
podporu pro firmy, které chtějí pro své zaměstnance do systému vytvořit vlastní zajímavý 
obsah. 
Za druhé, EDUWIN obsahuje motivační systém, díky kterému v něm chtějí účastníci studovat. 
Při studiu můžete získat tzv. edubody, za které si potom v e-shopu kupujete dárky, například 
fitness poukázky, výživové doplňky apod. Odměny jsme koncipovali tak, aby přispívaly k 
zlepšení fyzické a mentální kondice uživatelů, podle hesla „ve zdravém těle zdravý duch“. 
ZaZa třetí, EDUWIN není jen prázdná schránka, která čeká na to, až ji vaše firma naplní vlastním 
obsahem. Máme v něm kurzy na rozvoj profesních dovedností od uznávaných spíkrů. Jde o jed-
inečný obsah, ke kterému se jinde nedostanete. Například Monika Stehlíková, která zde na 
kongresu vede workshop, do EDUWINu připravila svůj kurz Vedomá reč těla. Do systému 
přidáváme neustále nové lektory, takže jeho uživatelé v něm vždy objeví něco nového a 
zajímavého.

Jak vidíte budoucnost EDUWINu a on-line profesního rozvoje? 

Křišťálovou kouli nemám, takže mě berte s rezervou. Co se týká EDUWINu, tak naším cílem je ho 
průběžně naplnit ještě atraktivnějším obsahem a zapracovat do něj ještě více interaktivity a 
nových forem studia. Máme už nachystaných pár zajímavých věcí, ale nechci ještě prozrazovat 
nic konkrétního.

A jak vidím budoucnost on-line pA jak vidím budoucnost on-line profesního rozvoje? Digitální svět se neuvěřitelně rychle mění, 
vždy se objeví nová móda, která po čase opadne a je možné zhodnotit, co daný trend skutečně 
přinesl. Nedávno takovou módní vlnu představovaly MOOC, dneska už přitom lépe známe 
jejich omezení a naše společnost se pomalu učí je skutečně dobře využívat. Očekávám, že další 
módní vlnou bude virtuální realita. Ta se v armádě a medicíně už pro profesní rozvoj využívá 
dlouho, ale teprve dnes přichází doba, kdy změní vzdělávání v masovém měřítku. Takže jsem 
rád, že ji máme i tady na kongresu a účastníci si ji mohou vyzkoušet.



Co je a co není sexuální harašení

VV dřívějších dobách nebylo sexuální obtěžování na pra-
covišti považováno za protizákonné. Nanejvýš se mohlo 
jednat o přestupek, pokud pak nabylo vyšší intenzity, mohlo 
být posuzováno jako násilí nebo útisk. Novelou zákoníku 
práce č. 46/2004 Sb. ze dne 14. ledna 2004 s účinností od 1. 
3. 2004 se stalo sexuální obtěžování zákonně vymezenou 
diskriminací. 

Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy 
v jakékoliv formě, které je dotyčným zaměstnancem 
oprávněně vnímáno jako nevhodné nebo urážlivé a jehož 
záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické 
osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí na pracovišti. 

SSexuální obtěžování bývá někdy považováno za zvláštní 
odrůdu takzvaného mobbingu. Jedná se o psychické týrání 
na pracovišti systematickým, cílevědomým a opakovaným 
útokem. Je to tedy speciální typ obecně patologického 
chování – šikany.  



Přednášky

MUDr. Jan Cimický, CSc.

Modrá laguna, Praha

Psychiatr, spisovatel, 
básník a překladatel.  
Vystudoval Karlovu Uni-
verzitu v Praze, doktorát 
obhájil na univerzitě v 
Paříži, kde také jako 
asistent působil. Byl 
pprimářem v Psychiatrické 
léčebně v Bohnicích. Od 
roku 1996 dodnes působí 
v Centru duševní pohody 
Modrá laguna, které 
založil.
 
Z lékařské praxe psychia-
tra čerpají jeho četné 
prozaické příběhy, 
nejednou motivované 
detektivní zápletkou.
 
 

Stres v našem životě   
ZáZákladní společenské změny v našem životě podstatně 
zamíchaly i pořadím na žebříčku hodnot. Stimulující 
možnost podnikat, realizovat se, vedla v mnoha přípa-
dech k hektické snaze uspět a dokázat si, že všechno záleží 
jen na odvaze, talentu, případně vytrvalosti a vysoké aser-
tivitě – a všechno se zvládne. Většina lidí však zapomněla, 
že existuje i velice důležitá komplikace – naše tělo.
Tak, jako v přirozeně fungujícím západním světě každý 
manažer ví, jak je nutné udržovat na jisté úrovni svoje 
oblečení, stejně jako třeba chrup, dávno už se vyrovnal i se 
strachem z psychiatrie a vnímá ji jako nutný a svrchovaně 
potřebný servis pro svou bezchybnou aktivitu! Má tedy 
svého terapeuta, psychiatra, psychologa či analytika, 
podle svého naturelu a afinity a podle toho se řídí.
NNikoho tedy nepřekvapí, že manažer má svého krejčího, 
svého zubaře, svůj autosalon a oblíbený vůz. Jsou dnes 
země, kde by člověk, prohlašující, že se obejde bez psychi-
atra a nikdy nic takového potřebovat nebude, byl 
pokládán za nespolehlivého a brán se stejným odstupem, 
jako by se chlubil tím, že nikdy nebyl u zubaře…
Člověk, který žije v klamné představě, že jeho energetické 
zásoby jsou nevyčerpatelné, je úspěšný a bezchybně 
doposud všestranně fungoval – je najednou překvapen, 
když se objeví pestré obtíže, které mu nejen ztrpčují život, 
ale i výrazně naruší zaběhlý stereotyp, jeho rodinný život i 
vlastní předmět podnikání.
VV našich ordinacích se dnes objevuje mnoho pacientů, 
kteří sem přicházejí „jen“ s tělesnými stížnostmi. Je to však 
záludný optický klam. 



Psychika totiž pouze převedla své narušení a dlouhodobé vyčerpávání rezerv – jako ve spo-
jených nádobách – na tělesné schéma, takže se taková porucha projevuje třeba jako pravi-
delná a úporná bolest hlavy, nespavost, alergie či poruchy imunity s častou nemocností, 
jindy jako bolesti páteře či kloubů, srdeční palpitace, žaludeční křeče nebo střevní obtíže.
Zdá se, že tady organismus využívá poslední varování pomocí tělesných příznaků, aby 
člověku signalizoval, že se dostává do situace, kdy by jeho organismus mohl vypovědět 
službu. Každý tělesný příznak je informace, kterou nesmíme přehlédnout a jestliže si 
uvědomíme, že téměř 80% všech somatických poruch či chorob je primárně způsobeno 
psychikou, je evidentní, že dlouhodobá zátěž a stres, opakující se „nevinná traumata“, vedou 
k selhání.

Nejčastějšími signálními „kontrolkami“ jsou:
1.1. poruchy spánku (nemůžeme usnout nebo se brzy budíme)
2. dráždivost, vznětlivost
3. porucha koncentrace pozornosti (nemůžeme si vzpomenout na něco banálního…)
4. paroxysmální stavy únavy (i spojené s klimatickými výkyvy)
5. náhlá chuť na sladké
6. poruchy střevní peristaltiky
7. tiky
8.8. nekoordinované pohyby (lehký třes končetin)
9. tělesné příznaky (bušení srdce, bolesti žaludku)
10. psychické příznaky (úzkost, deprese, fobie, záchvaty paniky)

Bylo by jistě lepší naučit se zhroucení organismu předcházet, nedopustit, aby něco 
takového mohlo nastat. Je na čase, aby se člověk naučil vnímat impulsy, které nám naše tělo 
dává, poslechnout jeho prosby, varování i žádosti a harmonizovat tělo i ducha, aby zbytečně 
nedocházelo k obtížně ovlivnitelným a těžko léčitelným stavům.
VVyčerpání organismu není na první pohled patrné, proto mnoho lidí pokládá základní 
signály za zanedbatelné a malicherné a tedy překonatelné „silnou vůlí“. To je poli-
továníhodný omyl! Čím později je totiž člověk zaznamená, tím těžší je pak uvést tělo do 
potřebné harmonie.
Co se vlastně děje, když je člověk vystaven dlouhodobé zátěži? Organismus reaguje popla-
chovou reakcí, která spustí mohutné a mocné adaptační mechanismy. Mobilizují se 
hormony, přesunuje se voda, stoupá hladina mastných kyselin a triglyceridů, vyplavují se 
katecholaminy, stoupá hladina cholesterolu a krevní srážlivost.
To jsou však opatření naprosto stejná jako u našich předchůdců, když se chystali k boji. Náš 
mozkový počítač se totiž nijak neopravil a má stále nastavený program paradoxně pouze na 
nebezpečí fyzické, a proto i v každé psychické zátěži, kterou analyzuje jako nebezpečí, 
spouští jediný dostupný program. Původní program, nastavená reakce se totiž nijak nemod-
ernizovala.
A jsme u podstaty problému: protože poplachová protistresová reakce proběhne v součas-
nosti nepoměrně častěji než v době, kdy vznikala a zakódovala se, dochází u organismu 
přirozeně k většímu „opotřebování“.



10 způsobů boje proti stresu

1. umět relaxovat: uvolnit tělo, zklidnit mysl, ovládnout volný čas 
2. pravidelně se věnovat pohybové aktivitě nebo sportu
3. dostatečně spát
4. zbytečně se nerozčilovat nedůležitými maličkostmi
5. naučit se ovládat negativní emoce, nepoddávat se hněvu
6.6. zorganizovat a uspořádat si život
7. plánovat efektivně čas
8. naučit se sebedůvěře a pocitu spokojenosti sama se sebou
9. vytvořit jisté a jasné sociální vazby s důvěryhodnými osobami
10. žít podle svého hodnotového schématu

10 bodů jak poznat stresovanou osobu

1. velmi a často unavená, extrémně nervózní a snadno vzrušivá a rozčílená
2.2. její blízcí konstatují, že pracuje stále nad své možnosti a síly
3. příliš kouří, pije hodně kávy a má sklon k pití alkoholu
4. má nekontrolovatelné záchvaty žravosti a nebo naopak vysazuje pravidelná jídla, protože  
  “nemá hlad“, a nebo nemá „čas se najíst“
5. má narušený spánek, a nebo naopak spí mnohem víc než je normální
6. má změny nálady, které kolísají od absolutní netečnosti k záchvatům hněvu, od ztráty    
  energie k hyperaktivitě, od plačtivých scén až k zuřivé hysterii
7.7. stále si stěžuje, že všechno je špatně, že má moc práce a že už nemůže
8. z komára dělá velblouda a každou minimální starost a obavu transformuje do katastrofy
9. neumí si zorganizovat čas, chodí pozdě na schůzky, i do práce chodí se zpožděním a     
  mnoho věcí začíná najednou…
10. má pocit, že ostatní se na něho zlobí a že ho nikdo nemá rád

10 příznaků pracovního stresu:

1. máte obtíže koncentrovat se na jakoukoli činnost
2.2. již jen vstát z postele a vydat se do práce vyžaduje enormní úsilí
3. jste častěji nemocný
4. často máte pocit, že vás práce zahlcuje a zcela absorbuje
5. téměř vždy dokončujete zadanou práci se zpožděním, i když jste do činnosti vložili      
  veškeré úsilí a snažili jste se dokončit práci včas
6. často se dostáváte do rozepří se svými kolegy
7. nezbývá vám ani chvilka pro sebe a pro vaše zájmy
8.8. stihnete mnohem méně věcí než dříve
9. jste unavení
10. zdá se vám, že v práci se topíte ve spoustě neřešitelných problémů



10 příčin zhroucení

1. máte časté hádky a dohady se svým partnerem / s dětmi
2. máte neshody se svým šéfem či zaměstnavatelem
3. vaše finanční situace není již nějaký čas dostatečně stabilizovaná
4. vy, a nebo někdo z vašich blízkých má zdravotní problémy
5. máte nějaké soudní či právní problémy
6.6. změnili jste vaše zvyklosti a nebo způsob života
7. špatně se snášíte se sousedy
8. je na vás velký tlak z různých míst (rodina, práce)…
9. nemáte čas, který byste věnovali svým zálibám a dřívějším koníčkům
10. nemáte přátele, kterým byste se mohli důvěrně svěřovat

10 důvodů, proč zvládnout stres

1. dobré zdraví
2.2. delší život
3. více energie
4. bohatší úroveň a náplň života
5. více veselosti a radosti ze života
6. schopnost vydat to nejlepší v práci
7. radostnější životní perspektivy
8. lepší osobní pocit
9.9. lepší a čistší vztahy s okolím
10. možnost konečně využít života a vynechat přitom neodůvodněné starosti

10 strategických rad, jak si udržet harmonii…

1. žijte současností a nezneklidňujte se předem případnými problémy, které by vás mohly v  
  budoucnu potkat
2. zaměřte se na realizovatelné možnosti a nepočítejte s náhodou, nespoléhejte na štěstí,   
  nespoléhejte na druhé
3.3. rozhodnutí neodkládejte
4. umějte relativizovat: co se vám dnes zdá jako katastrofa, nebude ve skutečnosti zase až   
  tak hrozné, jak si představujete
5. zachovejte si vždy naději! 
6. vyhněte se lidem, kteří si neustále na něco stěžují, hádají se a očerňují každý okamžik    
  života, mají totiž negativní vliv na stav vašeho vědomí
7. smiřte se se svou kondicí, s vaší osobností i vaší identitou
8.8. naučte se příliš nespoléhat na ostatní a naučte se řešit situaci sami. 
9. Vždycky počítejte, a to v každé aktivitě, s případným nezdarem 
10. snažte se pohlížet na všechno v klidu, když s ostatními nesouhlasíte, snažte se polemizo  
  vat pozitivně, jen přesvědčivými argumenty a nedejte se strhnout ke zlobě a snaze mít   
  pravdu za každou cenu.





• Cítíte se celý den unaveni.
• Jste dlouhodobě vyčerpáni nebo jste často ve stresu.
• Málo spíte, špatně usínáte, budíte se v noci.
• Bolí vás svaly.
• Bolí vás klouby.
• Trpíte častými bolestmi hlavy.
•• Bolí vás často v krku, máte zvětšené mízní uzliny na krku. 
• Máte ucpaný nos a špatně se vám dýchá, v noci spíte s otevřenou pusou.
• Vaše krátkodobá paměť se poslední dobou zhoršila.
• Špatně se koncentrujete, neudržíte dlouho pozornost. 
• Po spánku se necítíte odpočatí.
• Trpíte podrážděností, depresemi, míváte často špatnou náladu.

PPokud alespoň čtyři tyto symptomy trvají současně a zároveň se opakují více než šest měsíců, 
může se jednat o projevy chronického únavového syndromu. Současně je třeba uvést, že 
rozvoji onemocnění někdy předchází infekce, jindy naopak nastupuje pozvolna s podporou 
dlouhotrvajícího stresu doma či v zaměstnání. Pokud se ale cítíte delší čas unaveni, určitě 
nenechávejte nic náhodě a vyhledejte vhodného lékaře. V České republice existuje specializo-
vané zařízení, které umí chronický únavový syndrom odhalit i v jeho prvotní fázi, což je z 
hlediska dalšího průběhu léčení extrémně důležité. 

Pro základní vyšetření se nyní nově využívá tzv. termoregulační diagnostika, která odhalí i 
počínající zdravotní problémy. Spočívá v pouhém skenování povrchu těla speciálním čidlem, 
které ve třech po sobě jdoucích měřeních zjistí míru vyzařování infračerveného spektra, tj. 
tepelné energie z těla. Takové vyšetření spojené s lékařskou konzultací zjištěných výsledků 
pak jednoznačně ukáže správnou cestu k pojmenování problému, který vás trápí. Odcházíte 
tedy s konkrétními informacemi, které v praxi pomohou doslova zatočit s únavovým syn-
dromem, posílit vaši imunitu a zlepšit vaše zdraví. Samozřejmě termoregulační diagnostiku 
llze dobře využít i v případech, kdy se jedná o jiný zdravotní problém než je únavový syndrom.
V každém případě se ale vyplatí svěřit se do rukou odborníků, kteří se s pacienty s únavovým 
syndromem a s poruchami imunitního systému ve své praxi denně setkávají. „Máme velmi 
dobré zkušenosti s podáváním vysokých dávek vitamínu C nitrožilně, který při našich tera-
piích aktivně využíváme. Osvědčuje se 4-6 infúzí vysokých dávek vitamínu C v týdenním inter-
valu. Je to totiž životně důležitý antioxidant, který chrání proti oxidativnímu stresu, posiluje 
imunitu a je nepostradatelný pro tvorbu kolagenu. Přestože se řada pacientů domnívá, že 
vitamínem C své tělo zásobují dostatečně, nebývá tomu tak. Snadno se o tom přesvědčíme 
jednoduchým vyšetřením míry oxidativního stresu z moči. Naše úspěšné terapie ale 
nestavíme jen na vitamínech. S úspěchem používáme také glutathion, který je významným 
buněčným antioxidantem a je potřebný pro optimální fungování našich buněk v těle.“ 
Dodává prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D., z brněnské kliniky Cellthera.



Jak jíst, aby naše tělo i mysl dobře fungo- 
valy

VVýživová doporučení jsou dnes dostupná a 
přímo se na nás valí ze všech stran. Mnohá z 
nich si přímo odporují a různí odborníci i 
„odborníci“ tvrdí věci zcela opačné.  Jak si z 
toho vybrat to, co je skutečně správné? Jak 
porozumět stravovacím radám a co je 
opravdu důležité? Je důležitější, co jíte, nebo 
kdykdy to jíte? Ohrozí nás více, když budeme jíst 
zdravá jídla, ale v poklusu, stresu a po mnoha 
hodinách hladovění nebo když budeme jíst 
jídla považovaná za nezdravá, ale uděláme si 
čas na klidný oběd, kdy nebudeme řešit 
žádné problémy? Je jídlo jen palivo pro naše 
tělo, nebo je to něco víc?

Na tyto a další otázky odpoví debata Pavla 
Suchánka a Petra Hrocha. Moderuje Petr 
Dvořák. 









Virtuální realita
Projděte se cestami neuronů a podívejte se, jak skutečně 
vypadá mozek a co se v něm děje. Výjimečná příležitost 
okusit virtuální realitu. Získáte jedinečný pohled do nové 
reality, výjimečný zážitek. Cestu, kterou ve skutečné 
realitě nezažijete

3D projekce
NEMESIS building personality využívá moderní technolo-
gie i ve vzdělávacím procesu. 3D projekce vám umožní 
nový pohled. Získáte jedinečný prostorový zážitek, neo-
byčejný pohled z nové perspektivy.

Eduwin
Vyzkoušejte si, co všechno Vám může nabídnout online 
e-learningový program Eduwin. Kdykoliv, kdekoliv, 
můžete poslouchat zajímavé informace, procvičovat nové 
znalosti a dovednosti, sledovat rozvoj svých zaměst-
nanců…

Multisport Optimum
Vyzkoušejte, co s vámi udělá měsíc ve fitness centru. Sami 
si vyberete program, který vám nejlépe vyhovuje, čas i 
konkrétní studio. 



spolupracuje s námi více než 70 výrobních společností.


