
 

Účastníci z České republiky: 
zuzana.sargova@email.cz; hnykova.jana@cmkos.cz;  
Sarka.Vojikova@innogy.cz; Petra.Andrisova@innogy.cz; Marika.Kromer@innogy.cz; 
Karel.Homola@net4gas.cz;  Richard.Montag@gasnet.cz;   
klusak@os-echo.cz; martin.picmaus@eon.cz; mucha@os-echo.cz; jaroslav.svatek@cez.cz; 

Koordinátor skupiny: Jiri.Steg@seznam.cz 

 
Účast prostřednictvím aplikace ZOOM https://zoom.us/j/98391973827 
 
Během tohoto školení absolvujeme sérii 6 společných webinářů, jednání v menších pracovních 
skupinách a různá cvičení. Tréning bude probíhat vždy v úterý od 18:00 do 20:00 hod. a mezi 
jednotlivými termíny budeme požádáni o menší domácí přípravu. Pro dnešní seminář nebyla 
nutná žádná příprava.  
 

Úvodní seminář 18. 5. 2021, 18 – 20 hod, Zoom 
Online Více než 4 000 účastníků z celého světa. Tlumočení do 12 světových jazyků vč. Češtiny. 
Skupiny jsou organizovány na jazykovém (resp. teritoriálním) principu. Naše skupina má přibližně 12 členů, 
v rámci celého EPSU se jedná o více než 100 účastníků v 5 jazykových skupinách. Celá série O4P 
(Organizing for power) zahrnuje více než 5.000 účastníků z 80 zemí. 

 
Dnes bez rozdělení do skupin a bez možnosti online dotazů. 
 
Dotazy z celého průběhu školení budou zodpovězeny na závěrečném semináři. 
 
Moderátor Eaten Earle 
 
Úvod Tsafrin Cohen (ředitel pobočky nadace Rosy Luxemburg https://rosalux.cz/ ) 
 

První prezentace hlavní školitelky Jane McAlevey  
 

• Jak dosáhnout cílů a zvítězit 

• Cílem je přebít individualismus kolektivním vnímáním 

• Během pandemie COVID-19 s v USA každých 80 hodin zrodil nový miliardář, v Číně 
dokonce každých 36 hodin 

• 1% lidí ovládá ostatní obyvatele země 
 

 
Tzv. Akvárium (ke školitelce Jane se do video prostoru přidali další panelisté) 
 
Panelisté diskutují o úkolech z Příručky na dnešní seminář, kterou jsme předem neobdrželi 
Koordinátor skupiny Jiří Šteg přislíbil řešení. 
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Viz https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQ1nhWOzI5jspjMgnfV3IOSLU8xUTyIT24jrRmlDidavQU3SCBBDLEtsGTdlmjqfWd1WK4ZQf-
g9XwV/pub 
 
Diskutované otázky: 
 

• Koho byste vybrali za leadera a v jakém pořadí? 

• Jaké jsou důvody vašeho výběru? 
 

Výsledek je nalezení leaderů a aktivistů a pochopení jejich rozdílného a nezbytného přínosu s pomocí 

bodovacího nástroje tzv. testu struktury. Detail bude následovat. 

Úspěšný test struktury byl prezentován na probíhající kampani zdravotníků v Berlíně, kde dosáhli 65% 

podpory zaměstnanců. 

 

Viz Program ze dne 210518: 

Týden 1, 18. května: Základní koncepty a identifikace leaderů 

Cíle učení 

Jaké jsou předpoklady pro vybudování sjednocené, většinové organizace? 

• vybudovat pracoviště, budovu nebo jinou strukturu staveniště 

• rozvíjet jednotu a solidaritu mezi pracovníky 

Ústřední význam učení se identifikovat vůdce pochopením rozdílu mezi organickým vůdcem a 
aktivistou. 

Praxe kampaně VZHLEDEM k této relaci: 

Přečtěte si identifikační cvičení Leader a dokončete cvičení společně se svou organizační 

skupinou. 
 

Link na hodnocení semináře je nefunkční. 

Příště bude úvodní společná přednáška, práce ve skupinách a závěrem návrat na společnou část. 

Praxe kampaně pro příští týden (vyberte 1 ze 2): 

1. Přečtěte si úvodní kapitolu z no shortcuts. Se skupinou se sejdeme mezi relacemi a 

prodiskutujete kapitolu pomocí těchto studijních otázek. 
2. Vyberte si worksite a projděte si ho: kdo jsou aktivisté, kdo jsou vůdci a proč? 
 

 

Všechny materiály a prezentace účastníků naleznete v angličtině zde. 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 19. května 2021 
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