FEEDBACK

Veškeré komentáře a zpětná vazba
jsou vítány na jan@masek.me.

„Znáte takový ten pocit, že něco je
správné, aniž byste potřebovali vidět
výsledky, grafy nebo certifikáty? Přesně
takový pocit jsem měl, když jsem se
o Brain and Breakfast poprvé dozvěděl.
Od zhruba půlky 2014 jsem navštívil
celkem 6 těchto snídaní a vždy si odnesl
něco nového. Někdy myšlenku, se kterou
souhlasím a je možné ji dále šířit...někdy
zpochybnění toho, o čem jsem
přesvědčen (brouk v hlavě) a nebo kontakt
na lidi, se kterými se chci znovu setkat.
Kolem a kolem jsem si naprosto jistý, že
mi snídaně rozšiřují obzory a díky většímu
přehledu tak pomahají při dennodenním
rozhodování v práci i osobním životě.
Honzovi Maškovi, případně dalším
organizátorům a 3M patří velký dík, že
tuto lehce filantropickou aktivitu posouvají
dál. Umožňují tak lidem růst a zlepšovat,
inspirovat či inovovat sami sebe i své
okolí. Přeji hodně sil i nápadů na další
setkávání.“
Luboš Malý
LEGO production, s.r.o.
„Myslím si, že debaty mohou člověku
otevřít nový obzor, nechat ho přemýšlet a
také někdy potvrďit, že se vydal v aplikaci
něčeho nového dobrým směrem.
Já osobně se snažím udělat si z každé
přednášky výtah a hlavní myšlenky
prodiskutovat s kolegy v práci, co si o tom
myslí, zda o těch věcech přemýšleli a co
můžeme nějak aplikovat.
Jednoduše řečeno, jsem rád, že mám
možnost se tohoto programu účastnit.“
Tomáš Klobasa
InBev

„Nebyl jsem na všech snídaních, na které
jsem byl zvaný. A to mě mrzí. Protože ty,
na kterých jsem byl, byly vždy oči
otevírající.
Pravidelně zažívám inspirující ráno. A ať je
inspirace krátkodobá nebo dlouhodobá,
vede k tomu, že něco udělám jinak. Jinak,
než kdybych na snídani nebyl. Díky tomu
se navždy jinak skládá písek v mých
hodinách času - a to mě baví.“
Jan Popelka
Direct People
„Měla jsem tu možnost být na vaší snídani
s Martinem Hausenblasem a bylo to
skvělé / velmi inspirativní / konkrétní /
motivující a vesele! Vice takových
inspirativních snídaní, které mě vždycky
nakopnou k tomu, abych o věcech začala
přemyslet jinak.
Často (u Filipa 100%) konkrétní tipy
a nápady, které je možné využít v každé
organizaci aniž byste šli cestou copy-paste
= jednoduše hinty, které účastníky
nasměrují k novým moznostem a
příležitostem k růstu jejich byznysu.
Perfektní způsob, jak se zamyslet nad
stylem své práce a osobním přístupu.
Vždycky se ptám sama sebe: „jak to, ze už
to nevíme dávno“ / a pak si v kanceláři
říkám: „kdy to všechno udělám“
Karolína Šrámková
AirBank
„Snídaně považuji za velmi povedené,
jejich úspěch vidím především osobní
motivaci a nadhledu, viz přednáška pana
Součka.

A pak jsou to dílčí věci. Od „střelce“
Martina Hausenblase asi nezapomenu jak
moc se dá proinvestovat na web
aplikacích bez výsledku a pořád si to
připomínám.
Robodron – česká výroba, škoda, že jejich
zaměření nemíří více fotografickým
směrem, ale třeba časem bude…“
Martin Škoda
Foto Škoda
„Na snídaních jsem byl zatím 2x a jsem
nadšen. Různých seancí, které ve svých
kořenech nesou "inspirativní" nebo
"sdílení" a "inovativní" aj. je docela dost,
jenže mi přijde že se oným výrazem
nejčastěji ohánějí lidé bez vědomostí,
zkušeností a mnohdy bez špetky talentu
(a většinou právě tam, kde je to nejvíce
potřeba, hlavně u talentu). Mnohdy je to,
bohužel, umělé předstírání činnosti, když
inspiraci hledá člověk v prostředí kde
nalézt nejde. Nebo ji hledá člověk byť v
prostředí správném ale on sám by si ji
nevšiml protože na to není vybavený.“
Tomáš Žďára
Česká spořitelna
„- setkaní s převážné mladými aktivními
inteligentními lidmi snažícími se
najít cesty jak zlepšit tu či onu oblast je
vždy příjemné
- diskuse takových lidí mohou přinést řadu
kvalitních návrhů
- takovému publiku má smysl předávat
informace a náměty, je šance, že
padnou na úrodnou půdu“
Josef Kratochvíl
Úřad průmyslového vlastnictví

„V záplavě různých dostupných setkání,
prezentací a workshopů jsem si oblíbil

právě formát realizovaný v Inovačním
centru 3M. Z praktického důvodu mi
vyhovuje délka i formát setkání. Ovšem
daleko důležitější je pro mě správný výběr
témat a hostů, protože mě obohacuje
pestrá směs nových filozofických pohledů
na svět, ale i pragmatické vnímání nových
výzev. Někteří je berou více technologicky,
někteří více obchodně, někteří se snaží
změnou firemních hodnot změnit i svoje
zákazníky a tak podobně. Tohle široké
spektrum je pro mě skvělým doplněním
mnou aplikovaných inovativních přístupů
k firemním strategiím.“
Tomáš Sýkora
InnovativeBusiness

Přínos Brain and Breakfast pro mně
osobně má tři rozměry: objev inovativních
přístupu při hledání řešení jakýchkoli
problému, motivace jako hluboce
zakořeněna vnitřní vlastnost všech
zúčastněných a chuť rozvíjet sebe a okolí
předáváním zkušenosti a vedeni
k samostatnosti. Kromě toho B&B mně
umožnilo potkat skvěle lidi a oslovit je
s prosbou o jejich názor, s mnohými z nich
jsem dodnes v kontaktu a tak pokračuje
obohacení mého života, za co jsem velice
vděčný!
Ilja Iljuchin
kouč osobního rozvoje

„3M Brain and Breakfast snídaně jsou
perfektní z mnoha důvodů, pro mě
osobně hlavně kvůli super kombinaci
skvělého obsahu, pozitivní atmosféry
a účasti zajímavých lidí, se kterými je
možné se přirozeně propojit. Díky moc!“
Petr Vítek
The HUB

Ještě v době když jsem pracoval ve Škoda
Auto na oddělení Inovací a několikrát jsem
tyto snídaně navštívil, tak mohu říci, že se
mi tento nápad zamlouval a dozvěděl
jsem se leckdy netradičním způsobem
něco nového, což mě evokovalo jak ve
využití v projektech směrem k naší firmě
tak i v soukromí…nejraději vzpomínám na
přednášku pana Průši ohledně 3D
tiskáren.
Petr Kulíšek
Škoda Auto

„Brain&Breakfast je skvělý formát, který
mě pravidelně inspiruje a zároveň
motivuje k další povznášející práci.
Inspirace a motivace, jasné 2 přínosy.
Zároveň je koncept velmi prakticky
vymyšlen: rychle, jasně, ne moc často, ne
moc draho (vlastně zadarmo :) ). Vidět lidi,
kteří jsou ve svém růstu přede mnou, mě
povznáší a zároveň zvyšuje kolektivní
vědomí nejen zúčastněných, ale i dalších,
které zúčastnění potkají po setkání. Děkuji
za to Honzovi i řečníkům.“
Tomáš Reinbergr
Vašeliga
Co mně přinutí vstát v 5:45 na snídani do
3M? Představa čerstvě vymackaneho
pomerančového džusu. Co si v 10:00
odnesu? Zážitek, úsměv na tváři a
nakopnuti do celého dne. Provařené
"rozšíření obzoru" a "setkaní
s inspirativními lidmi" nemělo nikdy blíže
k realitě.
Ludmila Boháčová
Czechdesign

„Cíloví feťáci a inovace
při přečtení názvu, si možná řeknete, že
jsem se úplně zbláznila. Úplně ještě ne
….:-), ale do některých tref do černého od
Mariana Jelínka jsem se prostě zamilovala.
Moje láska na první poslech byla před
necelým rokem (první setkání
s Marianem) jeho „hláška“ - Motivace není
plošný postřik. Kdo to kdy lépe vyjádřil?
Ti, kdo mě znají, ví, že plošnému postřiku
se vyhýbám, jak to jde, coby postřikovatel
i postřikovaný – někdy je to v pravdě
kličkovaná…slova převzatá od Mariana
však ode mě mé okolí slýchá hodně často
a jsem „pyšná“ na to, že se mi daří je
dostávat pod kůži dalším postřikovatelům
a postřikovaným.
Proto možnost setkat se s Marianem
podruhé v 3M byla jasná volba a tentokrát
to bylo – Cílové feťáctví – řekla bych, že
stejný účinek a opět láska na první
poslech J.
Nadšení z nového objevu, tak opět z první
„odskákal“ ve formě sdílení můj tým, na
kterém s radostí „testuji modifikaci
týmového DNA“. Táhneme to spolu už
třetí rok a z toho, jaká jsme parta, a jaké
máme výsledky, je viditelné, že i
v korporátu to funguje!
A jak s tím souvisí ty inovace? To je tuším
3 roky, už přesně nevím kde, to není
podstatné, jsem si napsala do poznámek
myšlenku – Inovace je aplikovaná
kreativita – původce? Honzův bývalý šéf
z 3M. Často si ji v hlavě opakuji, když se na
něčem intenzivně pracuje (znáte to taky?),
a nebo se vymýšlí již 50té skvělé řešení –
Pro mě skutečná Inovace je, až když je
hotovo. Kruh se uzavírá J.

Díky Honzovi za přínosné
Brain&Breakfast, mají prioritu č. 1 v mém
diáři!“
Petra Prošková
ČSOB, a. s.
„Poprvé jsem zaslechl o měsíčním cyklů
“snídaní 3M”, když jsem byl jako
konzultant managementu pojišťovny
přítomen malému workshop týmů Allianz
a 3M. Cílem setkání tehdy bylo
nadesignovat mix produktů a služeb obou
firem do balíčku, jež by byl bonusem pro
klienty pojišťovny po podpisu pojistné
smlouvy.
Atmosféra a způsob řízení workshopu,
entuziasmus lidí a inovační produkty 3M
mě nadchnuly. Zajímalo mě, zda to byla
momentální šťastná souhra dobrých
výkonů, nebo 3M prostě tahle funguje.
I proto jsem se rozhodl pro návštěvu
inovačního centra a první Brain &
Breakfest akce. Po roce návštěv jsem se
stal aktivním propagátorem těchto
výživných mezioborových snídaní na
Chodově.
Honza Mašek má na svá ranní setkání
dobrý recept. Jednoduchý, ale poctivý.
Těch pár kvalitních ingrediencí nám
servíruje s erudicí a vášní. Na výběr témat
i řečníků má neuvěřitelně šťastnou ruku.
A kvalita neklesá, naopak!
Honza si také za ty roky vychoval loajální
a náročné publikum. Poučenou komunitu,
která je obohacována příběhy
a zkušenostmi profesionálů z oborů
zdánlivě velmi vzdálených. Nakonec se ale
ukáže, že vše souvisí se vším, že ta lidská
usilování jsou si velmi podobná. Náročná,
plná výzev, smysluplná.

Brain & Breakfest je dneska vlastně malá
rodinná značka. Rodinná proto, že s lidmi,
které pravidelně na snídaních potkávám,
sdílíme stejné hodnoty, vídáme se spolu
rádi a radujeme se ze setkání. A těšíme se
na svou porci inspirace a moudrosti. Po
měsíci jsme pěkně vyhládlí.
Děkuji 3M za tuto příležitost.“
Libor Kašparovský
Česká inovace

„Brain&Breakfast je pro mě skvělá forma
osobního rozvoje, podobně jako TEDx.“
Jana Neuwerthová
„Lidé rádi přijdou na zajímavou akci. Asi je
to kombinace lokace, zázemí, dobrého
tématu a samozřejmě nezměrného
entuziasmu organizátora.
Skoro vždy si dělám poznámky a pak si je
pročítám znovu. Často tak s nimi pracuji,
aniž bych si uvědomoval, odkud je přesně
mám, protože je mám prostě již odněkud
v hlavě.
Nejvíc mi utkvělo setkání s prof. Bártou.
Bylo zajímavé vidět, jak se z relativně
obskurního oboru (egyptologie) dá udělat
dobrý byznys (míněno v dobrém). Kromě
inspirativních myšlenek o zániku civilizací
jsem si uvědomil, že je spousta daleko
více sexy oborů na vysokých školách,
které se málo/špatně prodávají a nedělají
nic užitečného pro okolní svět, přestože
by mohly.“
Tomáš Říčka
Wisdoma s.r.o.

„The Brain&Breakfast is one of the
greatest idea I have seen within the
innovation sphere in the Czech Republic.
It is organized very effectively and with
a professional approach. I have to say that
it gives me always an innovational ”kick”,
from which I benefit for weeks after the
session and the number of projects and
extra activities I start after this session is
at least two times more than usually.“
Tibor Jelenek
Bal Seal Engineering
„Báječná studnice inspirace ve 3M
Už rok a kousek chodím každý měsíc
nechat se nabít a inspirovat na snídaně do
3M, které jsem vynechala opravdu jen
párkrát, z důvodů nezbytných.
Velmi se vždy těším na nová témata
a pohledy, výběr inspirátorů mě
nepřestává bavit, organizace je jakoby
samozřejmá (ač velmi dobře vím, jaké
množství práce a energie se zatím skrývá),
velmi přátelské prostředí, ve 3M se cítím
zcela jako doma.
Snídaně beru jako nezbytnou součást
mého osobního rozvoje a vzdělávání
a jsem opravdu velmi poctěná, že jsem na
seznamu.
Ty povznášející pocity, vůle a touha jít dál,
sdílené hodnoty, má to smysl a pro mne
velkou cenu.
Obrovský dík Honzovi Maškovi!
Hip hip hurá!“
Monika Vlková
Sdružení Nového Města pražského a
nezávislá koučka

„B&B je pro mě místem, kde představivost
a sny nemají hranice. Je to místo, kde
během hodiny se zrodí v otevřených
myslích účastníků více nápadů a inovací,
než v průměrné firmě za půl roku.
Toto fórum s přátelskou atmosférou je
složené z technických odborníků,
zkušených leadrů, mladých nadšenců, …,
inovátorů! A všichni mají stejný cíl - přijít
s něčím novým, nevídaným, převratným,
něčím co změní svět.
V podstatě nejde ani tolik o vystupující
osobu, jde především o prostředí
naplňující motivací i toho největšího
skeptika.
B&B jsem se účastnil nedávno poprvé, ale
určitě vím, že to nebylo naposledy.“
Tomáš Lamač
PRECIOSA CRYSTAL COMPONENTS

„Brain&Breakfast je unikátní ve své
otevřenosti co se týče účastníků a témat.
Není to uzavřený klub, ani vyhraněná
„konference”. Klíčovým pojítkem je
společný zájem a snaha o pokrok, ať už je
činnost jakákoliv.
Důsledkem je konfrontace problémů
kterým čelím s přístupy a postupy z
oblastí které vůbec nesouvisí s mým
oborem což často přináší nečekané
nápady.
Diskuse o svobodě v práci v technologické
Etnetera nás například inspirovala
k úpravám v procesu nabírání nových
pracovníků.“
Michal Vesely
KUPEG

„Musím říci, že času máme málo, ale na
některé z témat jsme si čas rády udělaly,
protože u vás mámemožnost setkat se se
zajímavými lidmi a dozvědět se o nich,
jejich podnikání nebo aktivitách něco
nového a hlavně z jiného pohledu.
Osobně se nám za poslední dobu asi
nejvíce líbily snídaně s paní Bernadovou,
panem Sýkorou a panem Passerem.
A proč? Protože jejich příběhy přinášejí
motivaci v tom, že pokud člověk něco
chce, tak toho dosáhne a jde toho
dosáhnout i slušnou cestou a osobním
(lidským) přístupem. Příběh každého
člověka je jiný, ale všechno jsou to
osobnosti, které něco dokázaly nebo jsou
v něčem velkými odborníky. Což je další
věc, které se nám na snídaních líbí, že
zvete velmi zajímavé lidi a seznamujete
nás s věcmi nebo tématy, která jsou pro
nás nová a vedou k dalšímu zamyšlení.
Neumím vám možná nyní říci něco
konkrétního, co jsme z nich zavedly nebo
aplikovaly, ale už jen ta možnost si je
poslechnout je pro člověka dostatečně
příjemná a motivační, proto věřím, že
v nich budete i nadále pokračovat.
V dnešní době, která je nasměrovaná
hodně na prodej a školení týkajících se
toho, co nabízíte / prodáváte, je příjemné
si jít něco pouze poslechnout s cílem
získat zajímavé informace a inspiraci, a za
to vám děkujeme.“
Lucie Veverková
PAS

„Snídaně mě nabíjí k tomu být pozitivní,
vnímat vše jako příležitost se někam dále
posunout, snažit se vše nějak využít
pozitivně, včetně negativních nebo
nepříznivých událostí. Dále mi umožňují
rozšířit si trochu "obzory" - je to příležitost
podívat se do trochu jiného světa než

člověk řeší každodenně v práci. A to
zpětně může pomoci najít nějaký nápad,
jak se podívat na každodenní problémy
a řešit je třeba trochu jinak. A pak je to
ještě víceméně potvrzení pocitu, že pokud
chce člověk být v něčem dobrý a skutečně
spokojený, musí dělat primárně to, co ho
baví. Pokud ho práce baví, má k tomu
takové podmínky (prostředí, kolegy
apod.), zúročí se investice, kterou do toho
dává, snaha pracovat na sobě, zlepšovat
se.“
Pavla Žížalová
PWC

"Brain & Breakfast je pro mě prima
osvěžení, vybočení ze zajetých pracovních
kolejí. Perfektní spíkři a hodně zajímavá
komunita lidí. Nejinspirativnější pro mě
zatím asi byla přednáška Mariana Jelínka.
Co přesně? Že hráče koučuje podle toho,
jaký v sobě mají mix baví mě/nebaví mě
to, co dělám + jsem ochoten/nejsem
ochoten na sobě makat. Není jeden
univerzální návod, jak pracovat se všemi.
Při práci se studenty je to myslím dost
podobné. Díky za tenhle aha moment."
Kateřina Jiřinová
VŠE

„Nápad s několika větami ke snídaním je
super, věřím že se sejde hodnotná
podpora. Mé přispění je níže:
Co snídaně dává(soft):
Networking s lidmi které bych jinak
nepoznal. Použití nápadů z naprosto
odlišných oblastí, synergie. Inovační
projekty pro implementaci eco-friendly
materiálů. Zapojení více lidí do osobního
rozvoje pomocí sdílení novinek ze
Snídaně.

Co jsme aplikovali (fyzicky/materiálně):
Snídaně byla spouštěčem pro změnu
mindsetu při návrhu produktů. Pomocí
partnerů, které jsem na snídani poznal
jsme byly schopni eliminovat operace,
které zvyšovali bezpečnostní rizika pří
výrobě a komplexitu výrobních procesů.
Konkrétní přínos pro 3M – zlepšení
procesu forecastingu HotMelt náplní
a konsolidace množství (jeden typ namísto
dvou, vyšší objemy).“
Jakub Růžička
LEGO
"Na B&B mě téměř před dvěma lety
zavedlo psaní diplomové práce, která se
zaměřovala na kulturu v inovativní
společnosti. Snídaně ve 3M mi ještě jako
studentovi umožnila pravidelně se
setkávat s profesionály z praxe. Zároveň
mi však pomohla pochopit o čem inovace
vlastně jsou. Ne jen o technologiích,
trendech a vědeckých centrech, ale také o
komunikaci, lidských potřebách a
problémech, empatii či setkávání a
propojování lidí z různých oborů. To vše v
sobě B&B obsahuje...a mimo to
samozřejmě vynikající snídani."
Michal Ciffra
NSG Morison
„Pro mě jsou snídaně skvělou příležitostí
se seznámit s lidmi a pak se dají nové
myšlenky a dobré projekty snadno
pospojovat - myslím sdílet s dalšími, koho
to osloví.
Byla jsem na jedné snídani zatím, ale z
přednášky Martina Hausenblase čerpám
stále. Líbilo se mi: Bylo to ohromně
praktické a tím to mělo spád a naprosto
udrželo mojí pozornost celou dobu Bylo
to konkrétní a spousta osobních zážitků

a příběhů, které se nejlépe pamatují.
Mluvil o tom, co sám vyzkoušel a udělal
a jaké z toho plynou zkušenosti - co bylo
lehké, co složité a co by teď dělal jinak.
Mělo to přesah a nebyl to jen
materialismus a konzum.
Povídání o Liftagu a vizích
v automobilovém průmyslu. Od té doby
se neustále potkávám s dalšíma
myšlenkama a akcema typu - sdílení aut,
snižování emisí, Tesla auto, google auta,
která jedou sama. Přijde mi, že na začátku
je myšlenka, která inspiruje a ta pak
přitahuje konkrétní akce a činy, takže je
potřeba sílet mezi lidmi, aby pozitivních
a dobrých věcí, které naší planetě
pomohou bylo víc. Lidé o tom musejí
vědět, jinak se často utápějí v představách,
že spousta věcí nejde a je nemožných,
takže je třeba vidět a slyšet, že to jde!
Od té doby přemýšlím, jak to udělat,
abychom měli v Chabrech sdílené auto,
které bychom využívali. Také více chápu
manžela v jeho podnikání, cením si toho
jakou má vnitřní sílu a odvahu jít v tom
dál, víc mi došlo, jak to mají muži a ženy s
egem:-), vůbec povídání o fázi
uspokojování ega bylo super (ačkoliv to
člověk zná, tak ten konkrétní příklad je
prostě super slyšet!). Setkávání různých
profesí a různých lidí a slyšet, jak vidí
problém a k čemu to povede, to mi přijde
skvělý - zatím jsem to neudělala, ale mám
to v hlavě a vlastně když o tom tak
přemýšlím, tak už to dělám! Takže na to že
jsem byla jen na jedné snídani, tak velký
efekt!
Přeji ti hodně zdaru a radosti z dalších
snídaní a těším se na ně! děkuji za tvojí
práci a inovace a držím ti palce!“
Martina Pavelková
Sázíme stromy

„Již přes rok dostávám pozvánky na
setkání Brain&Breakfast. Díky geografické
vzdálenosti jsem se účastnil jen právě
poslední snídaně na téma vzdělávání.
Nicméně akce byla výborná tvořivou
diskusí a otevřenou atmosférou. Navíc
díky prostředí v inovačním centru jsem
zároveň se svými spolupracovníky získal
základní přehled o paletě produktů 3M,
což jsme následně využili pro kontakt
s 3M divizí Industrial Adhesives & Tapes
Division.
Přínosem snídaní pro mne je zejména
způsob diskuse, který se snažím
uplatňovat i v naší firmě. Snídaně je
unikátní jak širokým spektrem svých
tématických zaměření, tak zajímavými
lidmi, kteří přicházejí.“
Martin Kvapilík
TOS Hulín
Z Brain&breakfest jsem nadšený, získal
jsem mnoho nových podnětů pro život.
Např. nezapomenutelná přednáška Petra
Ludwiga a jeho buzer lístek, který ,,občas
‘’ používám.
Neotřelé názory egyptologa Miroslava
Bárty a dalších řečníků.
Tato akce mi umožňuje nahlédnout do
zcela jiných oborů a to mě baví.
Už se těším na další snídani…

Jiří Duffek
Magic Seven

Ze snídaní Brain&Breakfast jsem si
obecně vzala to, že existují lidé, pro které
je normální osobně se rozvíjet. Ať už
přednášející, organizátoři nebo účastníci.
Pro mnoho lidí je to dokonce velmi

důležitá součást života. V tomto přístupu
jsem se našla a chci ho šířit dál.
Ze snídaní Brain&Breakfast jsem si
konkrétně vzala to, že jsem oslovila firmu
Grow Job, jejíž zakladatel Petr Ludwig na
snídani přednášel. Zorganizovala jsem
workshop pro své oddělení a dosud z něj
čerpáme. Dále jsem se konkrétně
dozvěděla o metodě sociomapingu
a dalších užitečných nástrojích pro vedení
lidí.
Radka Malá
Zentiva
"Brain&Breakfast 3M jsou vždy inspirující.
Přednášky z oblastí mimo mého
profesního záběru mě obohacují nejen
jako člověka, ale nutí mě zamyslet se, jak
se na výzvy v práci můžemě dívat
vždy z různých úhlů. Díky tomu, že si
člověk rozšíří obzory, podněty pro práci
pak přicházejí jakoby samy. Kromě toho je
Brain&Breakfast příležitostí potkat další
zajímavé lidi.
Můžeme sdílet své vize, jak rozvíjet dále ve
svých oborech myšlenky přednášejících a
v konečném důsledku, jak chceme
zlepšovat svět."
Jana Budíková
JBC Consulting
„Moc mě překvapil formát celé akce, to že
je zdarma a že je to jakási investice či
služba (jak říkal Martin) přednášejícího i
3M pro své okolí. Je to odpověď (nebo
aspoň část odpovědi) na otázku: Co můžu
udělat pro svět, aby byl lepší. V tom vám
moc fandím. Co se týče obsahu Martinova
povídání, byl velmi inspirativní. Je fajn

poslechnout si, co vede člověka k
rozhodnutím, které v životě dělá a jaké je
pak udělá a kam se tím dostane. Tož tak.
Těším se na příští čtvrtek a VEEELIKKÉÉÉ
DÍÍÍÍKKKYYYY!“
Ondřej Šňupárek
Air Bank
„Snídaně mi dává vždy úžasné nakopnutí.
Je to skvělá vnější motivace k tomu, abych
zase šel a něco měnil. Díky příběhům
jiných lidí z různých oblastí (ale s
podobnými problémy) vím, že v tom
nejsem sám a mám chuť to měnit. Velice
často si také odnáším inspiraci, jak to jde
dělat jinak a hlavně, že to funguje.
Pomáhá mi to neustrnout na jednom
místě a taky to nezabalit :-D
Snídaně jsou skvělé, a kdykoliv to jde, tak
rád přijdu.“
Kamil Pošvic
Česká Spořitelna
„Byl jsem (z časových důvodů) pouze na
jedné snídani (strategie J), nicméně, co
jsem si odnesl:
Setkal jsem se s některými známými
tvářemi (nemyslím tím z koučinku), které
bych asi jinak jen tak znovu nepotkal
Optimismus, že v naší zemi je spousta
vzdělaných, chytrých a pracovitých lidí (s
tím, že tento potenciál dostatečně
nekultivujeme a nevyužíváme)
Radost, že někdo vůbec takové setkání
pořádá
Fajn atmosféru

Věcně pak několik zajímavých postřehů,
které jsem hned „ukradl“ a začal používat
A ještě si drze dovolím doplnit postřeh
z pozvánek
Moc mne zaujaly citáty na pozvání na
snídani s tématem vzdělávání“
Rudolf Zvánovec
Hypoteční Banka
„Tuto akci vnímám jako ojedinělý a velmi
užitečný formát pro inspirativní setkání se
zajímavými lidmi a inovativními projekty,
které podporují rozšíření nových možností
nejen v byznysu.
V čem jsou snídaně B&B jedinečné?
Svou otevřenou a přátelskou atmosférou,
skvělým výběrem inspirativních hostů z
různých sfér naší společnosti, propojení
lidí s podobnými zájmy.

Co jsem si odnesla ze snídaně B&B?
Pocit sebepotvrzení a správný směr své
práce. Je skvělé být mezi svými! Mezi lidmi,
kteří mají otevřenou mysl a zájem o nové
věci a trendy, které nás posouvají dál
v životě i byznysu.
A samozřejmě ze setkání s hostem M.
Hausenblasem i nové podněty a zajímavé
postřehy pro mou další činnost.
Co bych uvítala nového do budoucna
v rámci konceptu B&B snídaní?
Možnost návaznosti v případě zajímavých
projektů a propojení účastníků snídaní se
společným zájmem – v případě, že by se
v projektu chtěli sami angažovat či přispět.

Větší propojení účastníků snídaní pomocí
jmenovek „kdo je kdo“ a odkud, aby bylo
možné navázat neformální setkání
v případě společného zájmu.

„Snídaně se 3M jsou pro mne příležitostí
potkat zajímavé lidi, inspirovat se nejen
vystoupením řečníků, ale i diskusí, kterou
svým vystoupením vyvolají.

Vytvoření pracovních skupin, které chtějí
na svobodné platformě rozvíjet nějakou
společnou iniciativu. (viz. např. SCIO)

Pan Mašek zve lidi, které bych nejspíše
neměl možnost jinak potkat a mluvit
s nimi.

Hlavnímu organizátorovi 3M a panu Janu
Maškovi velmi děkuji za opravdu skvělý
výběr hostů, inspirativních osobností
a projektů, které posouvají hranice
možností v byznysu. Jsem moc ráda, že
jsem se toho mohla zúčastnit a být při
tom. Ráda se zapojím a zúčastním dalších
setkání, která bude pan Mašek
organizovat. Velké díky!

Je dobře, že rozsah témat je široký, každý
má možnost si vybrat, co ho zajímá.
Snídaně mi dávají možnost rozšířit si
obzor mino oblasti, ve kterých se běžně
pohybuji, poznat nejen nové lidi, ale
i jejich názory, naučit se něco nového
atd. Z každé snídaně si něco odnesu.

Daniela Viplerová
Business Evolution s.r.o.
„Pořádání snídaní Brain&Breakfast
považuju za skvělý nápad a ani nevím, co
bylo impulzem první snídani navštívit.
Každou snídani kterou se mi podaří
navštívit si užívám a je to pro mě stav,
který bych nazval návštěvou za
horizontem všedních dnů. Člověk se
pohybuje povětšinou svého života
v zaběhnutých kolejí a snídaně tohoto
typu jsou skvělým vytržením z tohoto
stereotypu a překročením určitých hranic
obzoru. Každá snídaně je přínosem do
života, uvědoměním si pomíjivosti věcí,
času ale i ukázkou toho jaký přínos může
člověk mít a to jak v pozitivním či
negativním smyslu. Osobně si vždy
odnáším něco, co mě posouvá dál, jak
pracovně ale hlavně lidsky.“
Aleš Novotný
Jones Lang LaSalle

Díky Honzovi, že ty snídaně pro nás dělá,
a dělá to dobře.“
Petr Kučera
PowerPatterns
„...říkám tomu mozek k snídani nebo
poetičtěji žrádlo pro duši. Mrkvový džus
přináší dron, za kterým Martin Kaftan
varuje, že jestli si nenaplním svůj sen,
najme si mě někdo na to, abych naplnil
ten jeho. V ruce otáčím ohryzek jablka,
když Eva Jiřičná tak trochu stydlivě z kouta
vypráví, jak dala Jobsovi košem a
promlouvá o ruce, která je nositelem
tvořivosti. Přes opojnou sladkost hroznů
civilizace se na jazyk dere kyselá pachuť
skokové ztráty komplexity, jak označuje
kolaps profesor Bárta. To jen systém
hromadí potenciál ke změně, nic
zvláštního se neděje. Ale pro jistotu si
zasaďte brambory... V uších mi doznívá
ozvěna poučení, že ke krizi systému vedou
ty faktory, které ho předtím dostaly na
vrchol. Mari k tomu přidává, že
nejdůležitější je silná emoční vazba k
tomu, co dělám. Tak si přidávám sladký
croissant, existenciální vakuum mi

nehrozí. A přemýšlím, jak nepromarnit
svůj vlastní lidský morální
matchball. Odcházím občerstvený a sytý
podnětů k přemýšlení do dalších dnů.
Díky za každé takové ráno, Honzo.“
Aleš Pokorný
PWC
„Poprvé jsem na inovační snídani ve 3M
posnídala zhruba před rokem. Od té doby
jsem se zúčastnila řady dalších snídaní
s neuvěřitelně inspirativními lidmi
z různých profesních oblastí.
Jejich poutavé příběhy a životní zkušenosti
jsou pokaždé nezapomenutelným
zážitkem a zdrojem motivace.
S obrovským respektem a pokorou
k tomu, co jednotliví prezentující ve svém
životě dokázali (a stále dokazují), jsem se
vždy zaposlouchala do každé přednášky.
Každá samostatně, pro mě osobně, vždy
obsahovala velké množství okamžiků
„uvědomění si“. Uvědomění si zejména
toho, jak moc někteří lidé dělají pro naši
společnost, ať už v oblasti kultury, zdraví,
ochrany naší bezpečnosti , politiky,
sportu… Jak využívají své schopnosti
a znalosti k tomu, aby náš svět byl lepší
nebo aby pomáhali druhým lidem.
A co na všech těchto osobnostech obdivuji
ze všeho nejvíc je obrovská skromnost,
pokora a samozřejmost, se kterou dělají
svoji práci. Stejně tak jako skutečnost, že
nohama stojí pevně na zemi a i přes určitá
rizika či nebezpečí dokáží dál jít za svým
cílem.“
Jana Česanková
Raiffesien Bank

„Snídaně Brain & Breakfast jsou akcemi,
které by měl každý občas navštívit: rozšířit
si obzory,
vykouknout ze své “bubliny”, podívat se na
svět z jiné perspektivy než té své, v
neposlední řadě se potkat s dalšími lidmi,
kteří mají otevřené hlavy. Elán, s jakým
Honza Mašek snídaně připravuje a
pestrost témat a hostů, které vybírá, je
skutečně inspirativní. Jen tak dál!“
Markéta Mravcová
RWE
„Konferencí, webinářů a setkání na téma
inovací je dnes i v Čechách na výběr víc,
než člověk zvládne. Čím podle mě osobně
vybočují inovační snídaně v 3M z řady je,
že jsem zatím pokaždé odešla s jasným a
konkrétním cílem ke zlepšení na mysli i v
mobilu, ať už se to týkalo vyzkoušení nové
aplikace směřující k firemní produktivitě
nebo knihy k hlubšímu prozkoumání
profilu inovátora pro osobní inspiraci.
Časování, organizace i zacílení všechny
vedou k vysoké "hustotě" inspiračního
potenciálu a velmi dobře strávenému
času.“
Kateřina Coops
Idea Markets
„Velké díky Honzovi Maškovi za úžasné
a inspirativní Brain&Breakfast.
Honza dokázal propojit různé světy a zve
skvělé hosty. Odcházím z přednášek
nabitá energií a nové zkušenosti se
snažím uplatňovat i v korporátní firmě. Se
svými spolupracovníky sdílím nové
vědomosti ze setkání. Jen tak dále.“
Alena Burianová Kadrnožková
ČSOB

„Byl jsem pouze 2x, ale dalo mi to, že jsem
se duševně „ochytřil“. Vždy jsem tam
objevil pár momentů, které jsem použil. Je
zde příjemná tvořivá atmosféra, a výborná
emoce, je to pro mě tvůrčí prostředí.“
Pavel Koňarik
Ahorn

„Snídaně Brain & Breakfast? To je pro mne
zejména inspirace a možnost nahlédnout
do jiných světů očima zajímavých lidí.
Každá z těchto osobností má svůj příběh,
ať už třeba ze sportu, businessu nebo
z válečné zóny, a ten nám přináší nové
nápady, vize a další vhled do smyslu naší
práce.
Honzovi Maškovi a 3M tak děkuji za
organizaci těchto setkání a ochotu otevřít
je i lidem, kteří inspiraci hledají.“
Lucie Melicharová
Learn2grow

„Během uplynulého roku jsem měla
možnost zúčastnit se několika snídaní
Brain&Breakfast pořádaných společností
3M.
Čas strávený při sdílení zkušeností
z nejrůznějších oborů považuji za dobře
investovaný a oceňuji možnost rozšířit si
obzor. Ať chceme či nechceme, během
aktivního pracovního života máme
tendenci zaměřit se především na svůj
obor a řešit aktivity s ním přímo spojené.
Snídaně s 3M poskytují možnost
nahlédnout jinam, do mnohdy zcela
odlišných světů a hledat a nacházet

paralely se světem naším. To se mi líbí,
v tom spatřuji velký přínos.“
Dana Dvořáková
MM publishing, s. r. o.
„Co mi přineslo snídaňové setkání Brain &
Breakfest od společnosti 3M?
Byla jsem zatím jen jedenkrát, teď v srpnu
na setkání s Pavlem Velevem, ředitelem
Nadace Tomáše Bati.
Co mne zaujalo? Časová disciplinovanost
účastníků – všichni v 8.30 hod seděli na
místě a začalo se naprosto přesně. Ještě
dokonalejší bylo načasování přednášky,
přesně 2 min před koncem v 10 hod se
shrnovalo do závěru.
Praktické poznání o nadčasovosti
myšlenek Tomáše Bati. Synchronicita mi
ještě ten den odpoledne přinesla
informaci o Great Game of Business,
o školení či metodě, která naprosto stejně
jako Tomáš
Baťa hlásá, že „zaměstnanec má sebe
vnímat jako podnikatele“. Tak hloubám
o tom, zda se ještě více neponořit od
Baťových myšlenek a užít je více v mé
současné činnosti.
Každopádně to bylo pro mne obrovské
potvrzení mého poznání, jak jiné je
myšlení zaměstnance od někoho, kdo
pracuje sám na sebe.
Finančně účetní část mé duše si přímo
lebedila, jak důležité pro celé Baťovo
podnikání právě účetnictví a jeho
specifická forma kontrolingu.
A kromě přednášky jsem s radostí
pozorovala, jak v rámci občerstvení šly na

odbyt zeleninové šťávy. Mnohem více než
džusy z krabice. Začínáme pít zdravě.
Každopádně díky moc za pozvání
a energii, kterou tomu věnuješ.“
Lenka Mrázová
LMentio

„Brain and Breakfast od 3M je pro mě již
déle než rok bohatou zásobárnou
inspirace a zdrojem získávání informací
z mnoha oborů. Inovační snídaně jsou
zkrátka událostí s přidanou hodnotou, na
kterou se vyplatí rezervovat jedno ráno za
měsíc. Navíc, když se akce koná v takto
příjemném kolektivu nekonvenčně
smýšlejících lidí J.“
Cyril Klepek
Raiffeisenbank a.s.
„Setkání Brain&Breakfast jsem se
zúčastnil doposud třikrát a pokaždé jsem
tím získal možnost konfrontovat svoje
názory a vnímat s odstupem/nadhledem
diskutovanou problematiku. Setkání mi
pomáhají zbavovat se "provozní slepoty"
(takových těch klapek na očích, které nám
většinou běžný pohyb v prostoru domovpráce spíše vytváří než odstraňuje).“
Petr Malena
UniCredit Bank

