
1 
 

      Pracovní Rozvaha 
                                                            David Mára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Beata Est Vita Conveniens Naturae Suae 

Verze 4.0 



2 
 

Hola! pozemšťané, přicházím v míru.                   

Narodil jsem se ve vzdálené sluneční soustavě roku 1975 Vašeho gregoriánského 
kalendáře a aktuálně úspěšně již nějaký ten pátek předstírám člověka na Praze 15.  

Pandemie viru Sars Cov 2 a ruská invaze na Ukrajinu mi dosti narušily podnikání. 
Rozhodl jsem se proto hledat nové, zajímavé možnosti práce/spolupráce, poskytující 
větší jistotu a stabilitu. Vnímám to jako restart, hledání nového smyslu, příležitosti, 
novou výzvu a naplnění života. Do zajímavého projektu dám zkrátka vše a stane se mou 
životní náplní.  

Mé pracovní zkušenosti jsou rozmanité, vím že diverzita nepůsobí na HR people zrovna 
kladně, je vnímána negativně s asociací na „Ferdu Mravence“ a „Všeználka“, ale nechci 
se přetvařovat jen abych nevybočoval z řady, a zvýšil tak své šance, třeba narazím na 
někoho s odlišným typem myšlení, který tu rozmanitost naopak uvítá.  

Mé hlavní zkušenosti: 

- Marketing / reklama / PR 
- Web development / hosting – programátor nejsem, byť kód čtu, rozumím i jsem 

schopen základních úprav html / css / javascriptu / php. Pracuji s WHM a 
cPanelem. Instaluji/upravuji šablony atp. Co se týče e-shopů, pracuji 
s Woocommerce. Nějakou dobu jsem provozoval webhosting server  

- DJ / VJ - (praxe 25 let) nejruznější kluby, eventy 
- Hudebník - (bicí nástroje, klavír) 8 let škola ZUŠ a různé kapely, zkušnosti ze 

studia i live koncertů 
- Zvukař - různé kluby jako Rock Café, firemní eventy, konference, školení atp. 
- Světelný designér - různé kluby jako Rock Café, firemní eventy atp. 
- Full service produkce / Organizace / Event management - firemní akce, vip 

svatby, oslavy, kongresy, konference, team-buildingy, divadelní představení … 
- Technické zajištění akcí – technický support a dodávka techniky v rámci event 

managementu (světla, zvuk, video, pódia) včetně návrhu techniky vhodné na 
akci 

- Překlady Joomla CMS pluginů a php skriptů do češtiny 
- Creative marketing copywriter / translator (ENG-CZ) pro zahraniční centrálu 

sportovního gigantu Nike 
- Pravidelná organizace mezinárodního hudebního / tanečního festivalu 
- Různé řemeslné práce – postavil jsem si svépomocí 2 patrový kancelářský dům, 

kde jsem mnoho věcí musel nastudovat a realizovat sám – malování, SDK, vinyl, 
obklady, dlažba, voda a odpady, elektroinstalce, úpravy stavebních otvorů, zdění, 
omítky, terasa, montáž veškerého nábytku atp. 

- Fotografie – hobby, ale občas fotím i komerčně 
- Obchod s doménami 
- Analýzy obsahu - články, fotky, reklamy, e-shopy, komentáře a posuzování kvality 

služeb 
- Konzultant úzkostných stavů 
- Analýzy chování uživatelů sociálních sítí a pudových principů lidského 

seznamování/interakce v různém prostředí, psychopatologie a analýza chování 
lidí obecně (i v reálném životě, nejen ve virtuálním prostoru). Tomuto témátu se 
věnuji jako zálibě 25 let v podstatě na poloprofesionální bázi.  
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- Design / Grafika - Mám dobré kreativní nápady/vkus. Ovládám potřebný 
software do úrovně pokročilý. 

- Quality Tester – kontraktor pro velkou sociální síť a nadnárodní korporáty. 
- Obchod – vývoz zboží do Anglie, prodej uměleckých představení a eventových 

služeb.  
- Mystery Shopping – Belgická agentura Helion Research. Pro tuto agentury jsem 

prováděl mystery shopping pro velké nadnárodní firmy působící v ČR. Dále jsem 
participoval přímo na organizaci mystery shoppingu pro cestovní kanceláře, kde 
měli mystery shoppeři ověřit celý proces z úhlu pohledu zákazníka včetně 
kontrol v cílových destinacích.  

- Search engine & social media analyst – prověřování/analýza obsahu vyhledavačů 
a sociálních sítí. 

- Headhunter – vyhledávání mimořádně nadaných osob.  
- Business development 

Maturitu z elektrotechniky jsem složil u trojhvězdy v soustavě Alfa Centauri, v Sydney 
jsem ukořistil diplom z IT a certifikaci IV – advanced English, 8 let jsem dřel na bicí 
nástroje v LŠU, 4 roky cvičil prstoklad při hře na klavír. Mám absolutní hudební sluch. 
Ještě jsem si cvičně hodil 2 roky na VOŠ ekonomické, ale vyrazili mě za konzumaci 
alkoholu při hodině a románek s učitelkou.      Vzhledem k tomu, že jsem část života 
cestoval po světě a stravil několik let v Australii, mohu nabídnout velmi dobrou 
angličtinu na úrovní B2-C1. Během pobytu v Australii jsem si vyzkoušel různé profese, 
které bych za normálních okolností asi nikdy nedělal a nemá smysl je popisovat 
podrobněji. Byly to práce jako prodavač elektro, rozvoz pizzy, práce na stavbě, montér 
nábytku, dřevorubec, prodavač občerstvení, aranžér květin, nightfiller v supermarketu, 
au-pair, počítačový technik, pečoval jsem o závodní koně, bedňák, stage manager v 
klubu atp.  

V rámci své práce v event managementu a event supportu, což byla poslední roky 
před Covidem má primární profese/agentura o pár lidech, jsem vlastně prošel celým 
firemním procesem full service agentury – od zadávání reklam na své služby, 
samovýrobou webových stránek a loga, outsourcováním programátorů a 
webdesignerů, grafiků ze zahraničí (kvůli ceně ze zemí jako Bangladéš, Indie atp.) skrze 
freelance portály, práce s dabéry, překladateli, umělci, kameramany, fotografy, majiteli 
firem, scénografy, zpracováváním nabídek, vlastními návrhy a samovýrobou vizitek,  
schůzkami s klienty, zpracováním promo videa a grafiky,  zaměřování prostorů, 
scénografií, zadáváním, vytvářením i vyhodnocovánim reklam na Google, Facebooku, 
Twitteru a LinkedInu , samotná realizace akce, vyhledávání, najímaní i selektování 
dodavatelů a dalších spolupracovníků jako hostesky, koordinátorky, kapely a další 
performeři, ochranka atp. U akcí, kde jsem nefungoval jako full service eventová 
agentura, ale jako dodavatel ostatních eventových agentur, co se techniky a programu 
týče, jsem působil mnohdy i sám jako performer či jsem se osobně postaral o část akce 
z odborné stránky – tj. ujal jsem se osobně role DJe, zvukaře, nasvícení prostoru, 
moderování akce, koordinátora atp. Mám celkem zajímavý hluboký hlas (lidé říkají) – i 
to se dá celkem pracovně uplatnit.       

Každoročně jsem také v Praze spolupořádal mezinárodní festival folklórních tanců. Své 
sestře, první sólistce baletu Národního divadla, Nikole Márové, pomáhám s jejím 
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managementem coby umělce. Jakožto bratr špičkové divadelní umělkyně mám slušný 
vhled do divadelní sféry, tance, života tanečníků, herci i dobré kontakty v této oblasti.  

Mým celoživotním koníčkem je psychologie, sociologie, zejména pak psychopatologie, 
evoluční biologie a obecně sociální interakce – nabyté dovednosti a zkušenosti jsem 
aplikoval v praxi při svém podnikání. Založil jsem také jednu z největších diskusních a 
seznamovacích skupin na českém FB, která slouží jako má psychologická laboratoř, 
kde vystavuji členy různým nestandartním podnětům/tématům a zaznamenávám 
jejich reakce. Výsledky plánuji vydat knižně.  Sám na sebe se dívám jako na 
nestandardní kombinaci vnímavého, kreativního, analytického empatika s kritickým 
myšlením a zachováním racionálního nadhledu, smyslem pro ironii, sarkasmus, 
provokaci a černý humor. Mimoto mám rád design, umění celkově a samozřejmě 
základ všeho je ticho a příroda – to je prostě nezbytné pro regulaci stresu, dále se 
zajímám o nové technologie, vědu, sociální sítě, hry, samozřejmě hudbu, guerrilla 
marketing, copywriting, IT obecně. Velmi rád fotím a mám pro tento účel i 
profesionální fotografické vybavení. 

Setkal jsem se v životě také osobně s tzv. úzkostnou poruchou a panickými ataky – 
prostě máte přehnaný nekontrolovatelný bezdůvodný strach, který je schopen 
dosáhnout až záchvatů paniky a doslova obludných rozměrů. Je to zákeřné a nějakou 
formou úzkosti dnes trpí každý třetí člověk. Po několika letech experimentů sám na 
sobě a podrobného studia problematiky jsem se sám svépomocí ze zajetí tohoto 
zákeřného problému dostal bez medikace i psychologa. Od té doby funguji občas jako 
konzultant, co se tyče úzkostných poruch a panických stavů. Dělám to zdarma, jako 
jakousi altruistickou „charitu“ lidem, kteří se z toho sami nemohou dostat a takových je 
mnoho. Nevydávám se za psychologa ani kouče, prostě jen pomáham lidem dostat se 
z těchto stavů pomocí vlastní osobní zkušenosti, kterou jsem transformoval do 
přenosné formy. 

Jako DJ a music selektor jsem začínal již v 15 letech na přelomu revoluce. Působil jsem 
snad ve všech kultovních klubech jako Bunkr, Uzi bar, Futurum – když to byl ještě 
„rokáč“, Propast, „stará“ Legenda, U Zoufalců, Újezd, 007 a 001 na Strahově, Misch 
Masch, Harley´s, Batalion, Hard Rock Cafe, Vagon, Barock, Joe´s bar, La Loca, Swamp, 
kultovní studentský klub Blanice či legendární klub Rock Cafe, kde jsem působil i jako 
zvukař, osvětlovač pod vedením legendárního Jardy Chaloupky a mnoho dalších 
podniků včetně vyhlášeného a úplně prvního exkluzivního nightclubu a japonské 
restaurace s casinem v ČR „U Holubů“, z nichž většina již dnes neexistuje. Z klubů jsem 
ovšem následně přešel spíše na privátní eventy a působil na akcích pro leckterou 
národní i mezinárodní celebritu, narozeniny a svatby různých topmodelek jako A. 
Verešová i řadu filmových osobností, zpěváků jako Kamil Střihavka, podnikatelů jako 
Marek Dospiva a stovkách firemních akcí i konferencí. Kompletní seznam mohu dodat. 
Brzy jsem své podnikání rozšířil o další služby jako produkční činnost a kompletní 
technické zajištění akcí. Podílel jsem se, či jsem jako full service eventová agentura 
organizoval akce pro nadnárodní společnosti jako Google, Česká Národní Banka, Pfizer, 
PriceWaterhouse Coopers, Samsung, o2, Vodafone a mnoho dalších, byl dodavatel 
programu v rámci eventů pro hotely jako Kempinsky, Mandarin Oriental, Paříž, 
Bohemia, Carlo IV, Hilton, Golden Well. Intercontinental a dalších. V rámci VIP svateb 
jsem dlouhodobě spolupracoval s nejlepšími agenturami jako např. 
ExclusiveWeddingsInPrague.com, PragueWeddings.com a podílel se na mnoha 
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zahraničních svatbách realizovaných v ČR i zahraničí z nichž jsem mnohé realizoval i 
kompletně celé na klíč vlastně jako svatební agentura. Co se firemních eventů týče, 
působil jsem kromě svých koncových klientů i jako dodavatel eventových a 
marketingový agentur. Například Event Arena, Blue & Green, Liberty international, Euro 
RSCG, JWA, MARK BBDO a mnoha dalších. 

Podílel jsem se také na hudbě ke speciální sérii populárního motoristického magazínu 
Autosalon a zúčastnil se několika souteží v remixech a DJ mixech. Na některých svých 
akcích jsem navrhoval i scénu a pokročilý světelný design. Vzhledem k mé solidní 
znalosti angličtiny a zahraniční mentality jsem se postupně stále více orientoval spíše 
na zahraniční klientelu – tj. korporátní akce zahraničních firem a luxusní svatby cizinců 
v ČR či jsem vyjížděl realizovat (zejména technicky a programově) akce do Švýcarska a 
Rakouska.  

Sociální sítě a crowdfundingové platformy mám docela „v malíku“ a to i po stránce 
realizací reklamních kampaní na těchto platformách. Intenzivně se tímto sektorem 
pracovně i soukromě zabývám. Založil jsem také mnoho experimentálních, sociálních i 
oborových skupin na Facebooku (Meta) z nichž některé mají desítky tisíc členů a ve 
kterých jsem hlavním administrátorem. 

Mám mnoho netradičních nápadů ohledně aplikací, inovativních produktů a služeb,  
TV reklam, billboardů, PR článků, hudebních/produktových videoklipů – zejména těch, 
které provokují – velmi mě baví tzv. „Guerrilla marketing“ / reklama / PR. Prostě cokoli, 
co obsahuje šokující, neotřelé, provokativní, netradiční a zajímavá témata i prvky. 
Kreativitu bych viděl jako jednu ze svých zásadních osobnostních vlastností. 
Jednotvárnou práci s celodenním sezením u počítače a Excelem coby mým nejlepším 
parťákem, bych asi dělat nemohl – potřebuji práci, kde uplatním poměrně unikátní 
selektivní kombinaci divergentního i konvergentního myšlení, abych uspokojil své 
mentální potřeby. Teď srdce mnohého recruitera zaplesá, že mě nachytal při použití 
odborné terminologie, abych jakože ukázal jaký jsem „specialista“ a hned si u mě udělá 
minus. Jenže chyba lávky, mě ta odborná terminologie prostě baví, ale to minus si 
klidně udělějte, pokud Vás to uspokojí.       

Během střední školy a po škole jsem pomáhal svému otci s rodinnou reklamní 
agenturou. Mezi naše klienty patřily firmy jako OMV, Hornbach, Hiram Walker-Allied 
Domec (Ballantines, Teachers…), IDV (Malibu), Hypo-Bank, IP Praha, časopis Koktejl, 
Zátka, Krone, MF Dnes, Radox (Sara Lee), Panasonic-Technics, Mul-t-Lock, EMI, 
Polygram, Krkonošské papírny, Finep a další. Náplň naší práce byla široká – od 
billboardů a radio spotů přes televizní reklamy, PR články, polep autobusů, tvorba 
logotypů, grafické práce až po reklamní předměty jako tužky, trička, reklamní promo 
videa atp. Zkrátka full service reklamka. Bohužel, byli jsme převálcováni obřími 
nadnárodními giganty jako Mark BBDO, Young & Rubicam apod. Následně se naše 
rodinná firma přeorientovala na vývoz nápojů do Anglie, ale diky zdravotním 
problémům otce a mému odjezdu do zahraničí skončila úplně. Fungoval jsem něco 
jako asistent svého otce a dělal vlastně všechno, co bylo třeba. Dnes bychom to asi 
mohli nazvat CEO.  

Během pandemie viru Sars COV 2, vzhledem k vládním omezením a tedy nemožnosti 
dělat naplno svou hlavní činnost jsem pracoval jako „independent contractor“ pro 
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největší zahraniční „search engine“ (mám ve smlouvě, že nesmím zmiňovat název) – 
hledal jsem scam a phishing stránky, posuzoval závadnost fotek a videí, zlepšoval 
výsledky hledání kategorizací, ověřováním kvality a relevance výsledků hledání, 
posuzoval kvalitu a vhodnost reklam, videí, tříďil média, články a zařazoval je do 
definovaných kategorii atp. Práce velmi zajímavá, ale slušně uživit se tím nedá a pokud 
by to člověk dělal pořád, je to dost nudné.      Vím, zavání to „cenzorem“ a částečně to 
tak i je. Cenzuru nemám rád, ale je pro mě velmi zajimavé, proniknout do „ideologie“ a 
metodiky těchto velkých firem, nastudovat jejich vidění světa a seznamit se s „optikou“, 
s kterou věci posuzují. Dostat se na tuto pozici bylo skutečně velmi náročné, a tak jsem 
rád, že jsem měl možnost to dělat, byť k cenzuře obecně mám velké výhrady. To, co 
jsem se dozěděl, se mi může v lecčem hodit, zároveň mi to poskytlo nějaký příjem, 
který se mi v těžkých časech hodil. Také jsem pracoval, opět na bázi kontraktu, pro 
velkou zahraniční sociální síť (mám opět ve smlouvě, že nesmím zmiňovat název) jako 
quality tester. Tam jsem ověřoval kvalitu reklam a e-shopů, které na onu sociální síť 
zadávají reklamu. Nakoupíl jsem skrze e-shopy, které mají na dané sociální síti reklamu 
produkty, následně reportoval a ověřoval nejrůznější parametry – kvalitu materiálu, 
délku dopravy, použitelnost produktu, porušení autorských práv, složitost nákupního 
procesu, možnosti plateb atp. Opět práce zajímavá, ale jako plnohodnotná náhrada 
full-time zaměstnání či podnikání to nebylo optimální, spíše je opět obohacující, na co 
vše člověk narazí, má mnoho produktů zadarmo, a ještě za to dostane zaplaceno. 
Výhodou je, že jsem mohl pracovat kdy chci a odkudkoli, nicméně to byly spíš takové 
luxusně placené zajímavé brigády, které ale nenahradí plnohodnotný příjem. Kontrolou 
a analýzou kvality obecně se ostatně zabývám pro více zahraničních agentur i co se 
týče nevirtuálních služeb, ale prakticky o tom nesmím mluvit více, než jsem zde již 
napsal. Měl jsem například na starost hloubkové kontroly služeb velkých prestižních 
automobilek, působících v ČR. Mimoto jsem se vrátil dočasně i zpět k webdesignu/web 
developmentu, abych tedy zachoval svůj základní životní standard, takže jsem vytvářel 
webové stránky – většinou na základě Wordpressu a Joomly, primárně pro známé a 
kamarády. Klasika – šablony, nic náročného. K tomu všemu jsem ještě začal od konce 
roku 2020 pracovat jako „creative marketing translator/copywriter“ pro zahraniční 
centrálu sportovního gigantu Nike. Překládál jejich marketingové materiály do češtiny 
a přizpůsoboval české mentalitě. Nicméně vše to jsou vlastně jen dobře placené 
zajímavé „brigády“, které mi ale nenahradily předchozí plnohodnotný příjem.  

Představoval bych si práci/spolupráci tam, kde mohu uplatnit své komunikační 
schopnosti, širokospektrální, multi-oborové zkušenosti, divergentní/konvergentní a 
kritické myšlení, kreativitu, hojný kontakt s TOP managementem a cizinci 
nejrůznějších národností. Vyhodnotil jsem, že optimálním sektorem/prostředím/funkcí, 
kde bych mohl uplatnit všechny své zkušenosti a dovednosti a které by mi vyhovovalo, 
by bylo například podílet se na rozvoji a řízení nového komplexního projektu/start-upu 
jako co-founder. Například by mě zaujala herní studia, kde se kloubí multimedia, 
sociální sítě, marketing, kreativita, neformální prostředí v optimální míře nebo zajímavé, 
kreativní start-upy, multimediální agentury, technologické firmy, umělecké agentury či 
hudební vydavatelství, radia nebo produkční, filmové nebo eventové agentury. 
Sebereflexně bych se optimálně asi hodil na následující pozice:   

- Music manager / Music partnership manager / Music producer / Music selector 
- Produkce obecně 
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- HR/Outsourcing (vím, nestudoval jsem oficiálně HR, andragogiku ani 
psychologii, ale mám na to myslím nadání a zkušeností více než dostatek – pro 
své akce jsem musel selektovat ty nejlepší z nejlepších) 

- Event management 
- Product owner 
- Guerrilla marketing/PR - CMO 
- Partner/Společník (co-founder) nějakého zajímavého projektu 
- Project manager 
- Country manager projektu/produktu v rámci mých zkušeností 
- Manager/Produkční radia 
- Impact manager/Social media manager 
- Obchodník technické-technologické firmy, ideálně zaměřené na audio / video / 

zvuk / IT či entertainment nebo něco technického obecně – optimálně se 
zaměřením na zahraničí 

- Hudební/Talentový scout 
- Artist management či něco podobného třeba v hudebním vydavatelství 
- Stavební technologie – to sice není to, co bych úplně preferoval, ale kvůli stavbě, 

kterou jsem postavil, jsem musel vše podrobně nastudovat a mám v tom 
skutečně velký přehled. Dokážu si tedy například představit pracovat pro 
nějakou technologickou firmu vyrábějící chytré stavební materiály, a to na 
různých technických, support či obchodních pozicích 

- Copywriter s přesahem do dalších sektorů – nejsem sice novinář ani 
jazykovědec, ale píšu celkem obstojně 

- Kontrola kvality služeb 
- Business development 
- CEO  
- Idea Maker 

Hledám práci/spolupráci v kolektivu, kde je spíše menší či malý tým, neformální a 
přátelská „rodinná“ atmosféra, není úplně pevná pracovní doba, optimálně se dělá jen 4 
dny v týdnů, člověk si může dát čas od času odpoledne krátkého šlofíka a ideálně lze 
pracovat odkudkoli a kdykoli. Rád bych pracoval s lidmi, kteří ví, že tolik v ČR opěvované 
benefity jako ovoce na pracovišti, zdarma limonáda a podobně, nejsou ve skutečnosti 
nic moc zajímavého a měly by být zcela standartní normální součástí zaměstnání, které 
ani není potřeba vyzdvihovat, tak jako je tomu v zahraničí, kde je tohle vše prostě 
základní standard, který nikdo neuvádí. České firmy se tím vším jaksi snaží omluvit a 
vynahradit neadekvátní ohodnocení práce, a to se mi vůbec nelíbí. Ani často 
v pracovních nabídkách vyzdvihované kanceláře v centru Prahy nevnímám nijak 
pozitivně. Žádná zeleň, ruch, shon, prach, hluk, mizerný vzduch a nemožnost parkování 
vnímám jako zápor a stresové faktory, nikoli klad, byť to firmy prezentují jako něco 
úžasného a ani stejná vzálenost z periferie Prahy odkudkoli mi ty zápory nijak 
nevykompenzuje. Zvyklý jsem pracovat samostatně a řídit tým lidi od pár jednotlivců až 
po několik desítek. Pracovat někde v „open space“ u počítače s 30 lidmi v jedné 
místnosti od rána do večera bych měl asi problém, je to stresující a nudné. Jinak jsem 
celkem perfekcionista, pedant se smyslem pro detail, mám rád přesnost, přímost a 
jsem dost „old-school“, stále vnímám slib a dané slovo jako osobní nepřekročitelný 
závazek, ale bohužel takových už dnes moc není, takže jsem ostražitý a vše si jistím.  
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Jsem si plně vědom faktu, že forma, kterou volím pro navázání spolupráce – tj. tento 
„dopis“, je nezvyklá, netradiční a pro drtivou většinu HR pracovníků a jednatelů firem 
nepřijatelá, nepochopitelná, neuchopitelná až obtěžující, kvůli rozvláčnosti, tedy 
nestručnosti, nestrukturovanosti a vypravěčskému podání celého životního příběhu i 
celkové stylistice a poměrně sebevědomému „tónu“. Je to vlastně úplný opak dnes 
vyžadované tzv. pokory, stručnosti a neosobního strukturovaného životopisu. Mou 
takřka jedinou šancí je, že se tento „materiál“ dostane do rukou přímo majiteli firmy, 
investorovi se smyslem pro atypičnost či mně podobnému vizionáři, idea makerovi 
nebo nestandardnímu HR oddělení, které nepostupuje zavedenými procesy – ne vše 
co je standartní a obvyklé je totiž vždy správné a vede k efektivnímu smysluplnému 
výsledku. Nedělám si žádné iluze – šance, že narazim na atypické lidi, kteří budou mít 
pochopení pro to co píšu, jak to píšu, že jdu na věci odlišně a ocení to pozitivně, je malá. 
Přesto si myslím, že je na mně nejcennější právě ta atypičnost a komplex zkušeností 
napříč různými obory, byť v něčem zmiňovaném nejsem špičkový profesionál, protože 
jsem to dělal jen okrajově či jako součást něčeho úplně jiného, přesto, solidně či 
alespoň obstojně tomu rozumím.    

Pokud se mi najít nikoho, ke komu bych se připojil nezdaří, zkusím to zároveň i opačně. 
Proto zároveň s tímto pokusem o navázání spolupráce, nalézt parťáky s již existujícím 
projektovým týmem / firmou / agenturou / nápadem, zkouším dát zároveň dohromady 
tým vlastní a pokud se mi tedy nezdaří připojit se k někomu, zkusím to tak, aby se 
někdo připojil ke mně, pro účel založení zcela nové kreativni digitální agentury/start-
upu či jiného zajímavého projektu. Zatím jsem bohužel nedokázal najít mimořádné lidi, 
dle mého standardu kvality. Najít někoho, kdo je nadprůměrně inteligentní, kreativní, 
špičkový profík s přesahem do vícero oborů, spolehlivý, férový, má čas, chtěl by rozjet 
něco nového, má kritické myšlení, nadhled a je aktuálně volný je neskutečný problém. 
Je to takřka nemožné a obří štěstí. Zatím jsem ho neměl, ale nevzdávám to.     

Stručnost a věcnost, kterou dnes lidé zejména při pracovních jednáních preferují 
mimochodem považuji za velký problém dnešní doby. Byť se může na první pohled 
zdát, že je efektivní, je tomu tak jen v něčem a někdy. Zrovna u navázání spolupráce a 
pracovního kontaktu na důležité pozice, považuji stručnost za silně kontraproduktivní – 
člověk se zkrátka o dotyčném nic kromě toho, jaké má vzdělání a kde pracoval nedozví. 
Přitom právě osobnost a inteligence, způsob vyjadřování, přístup, kreativita je přesně 
to, o čem nám stručné, heslovité, strukturované CV s motivačním dopisem na pět vět 
vůbec nic neřekne. Je to však z mého úhlu pohledu to úplně nejdůležitější. 

Mám k dispozici malý kancelářský dům na Praze 15 i se zahradou, který jsem postavil 
svépomocí pro účely podnikání. Mám tedy k dispozici 3 kanceláře + showroom pro 
malý tým lidí – ideálně max. 5 + já, který tedy případně nabízím za určitých podmínek k 
„použití“ zároveň se mnou, pokud by se hodil.  

Vlastním i mnoho potencionálně zajímavých domén, které bych případně mohl dát 
k dispozici v rámci navázání spolupráce/práce. Jedna se například o LidoHled.cz, 
Lecive.cz, MimoDesign.cz, Guerrilla.cz, Fotograff.cz, SeoSpecialista.cz, 
StavebniExpert.cz, ErotickySeznam.cz, SuperInfluencer.cz, ModelManagement.cz, 
MedialniExpert.cz, Jezus.cz, Evestirna.cz, AukceSluzby.cz, EventMaker.cz, 
EventsPrague.com, FondyEvropskeUnie.cz, KomplexniMedicina.cz, 
FilmoveCastingy.cz, CastingyModeling.cz, SilvestrovskyProgram.cz, PsychoBlog.cz, 
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SocialMediaManager.cz, Tantrika.cz, TrestniOznameni.cz, ExkluzivniSvatby.cz 
UzkostnaPorucha.cz, Realizer.cz, WeddingsPrague.com, VenueFilter.com, 
Eventaler.com, ExkluzivniSvatby.cz, VipServicePrague.com, Personery.com,  
PlaceSelector.com, CzechCamp.com, FiremniAkce.com, PragueGourmet.com, 
BestEventPlace.com a další. Prakticky všechny tyto domény mají velmi slušný 
marketingový potenciál a jsou skvělé i pro SEO. Případně Vám mohu i některou 
odprodat, pokud by byl zájem.        

Rád bych zmínil i finance, aby bylo vše jasné. Nesedí mi ten český styl, vyhýbat se 
tomuto tématu do poslední chvíle, lepší je míti jasno hned. Je důležité, aby člověk 
využil naplno ten velmi omezený čas, který nám byl v životě určen a uspokojil své 
základní materiální potřeby. Nemusel si zkrátka v obchodě vybírat jaký sálám si může 
dovolit či jestli má na nové boty. Pokud člověk hodně pracuje, dělá práci do které „dá 
všechno“, uplatní veškeré své bohaté životní zkušenosti, „lítá“ od rána do večera a 
nevydělá ani na tyto elementární potřeby, je pak lepší si najít nenáročnou manuální 
práci v přirodě typu sekání trávy. Člověk si nevydělá o moc méně, ale pracuje bez 
stresu, v klidu, svým tempem a méně hodin. Chci tím říct, že zkrátka neplánuji, 
odmítám a nechci pracovat za dnes obvyklých 35-40.000 Kč měsíčně hrubého, pokud 
bychom se bavili o full time zaměstnaneckém poměru. To skutečně raději půjdu sekat 
tu trávu, vydělám si sice méně, ale s čistou hlavou a bez stresu. Jsem neskromně 
přesvědčen, že celkem mám (pro někoho) co nabídnout a za to bych rád dostal 
zaplaceno skutečně férovým, morálním, odpovídajícím, důstojným způsobem. 
Motivačně nejoptimálnější variantou by pro mě byla asi funkce parťáka 
(partnera/společníka) v začínající či zavedené firmě/projektu, ve které k sobě hledá 
majitel/zakladatel/ideamaker někoho podobného s podílem na firmě a zisku nebo 
prostě někoho, kdo by rád něco rozjel, má nějaké finanční prostředky k investici a hledá 
k sobě parťáka. Ano je to zdánlivě dosti bláhové, ambiciózní a naivní, domnívat se, že se 
mi tato „meta“ zdaří a všichni majitelé firem či investoři na mě čekají s otevřenou 
náručí, aby mi učinili takovou nabídku, ale život je plný zajímavých náhod, překvapení a 
kdo ví… třeba skutečně takového parťáka najdu a posuneme se společně někam dál.   

Vlastním kromě papírů na létající talíř i platný řidičský průkaz B a mám mimo 
„osobáků“ také zkušenosti s řízením dodávek Volkswagen T5 a Mercedes Vito, z nichž 
VW jsem donedávna vlastnil. Jako osobní vůz používám Volvo XC 70, který tedy také 
mohu využívat i k práci. Aktuálně plánuji zbrojní průkaz a „řidičák“ na drony. 

Málem bych zapomněl, nástroje agile managementu, například Atlasian, zvládám 
v pohodě, ale stejně máloco mnohdy nahradí klasickou tužku a papír – nejenže je to 
kolikrát rychleší, ale umožní to aktivovat další části mozku a lépe přemýšlet. Starou 
dobrou klasiku jako Word, Excel, Powerpoint, Outlook zvládám samosebou taky. Slušně 
si rozumím s Photoshopem, Illustratorem, Canvou, různým specializovaným audio, 
video, lighting a přehršlí různých utilit. Opravím/složím desktop PC či noťas, vyměním 
procesor, upgraduji pamět a další podobné hardware věci mám docela v zmáklé, ale to 
dnes umí skoro každý schopnější teenager, žádné zázračné „skills“ to dnes, bohužel pro 
mě, již nejsou.    S Windows pracuji od verze 1.0. Začínal jsem na DOSu. Kromě PC 
jsem začínal na Spectru, Commodore 64 a pak taky klasická Amiga (sorry Ataristi     ) 
Zasíťuji malou síť, na velkou si netroufám. U Linuxu a jeho derivátech jsem v základech 
a uživatelské zkušenosti.  
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Mou poslední pracovní zkušeností z „doby Covidové“ je práce v managementu 
soukromé umělecké školy pro mimořádně talentované děti, kde jsem zúročil všechny 
své zkušenosti. Kromě marketingu, produkce, částečně i public relations a event 
managementu jsem navazoval osobní kontakty s divadly a novináři, školami, městkými 
částmi, vytvářel unikátní databáze kulturních prostorů, vyráběl marketingové materiály, 
hledal nové zaměstnance, prodával představení profesionálních uměleckých souborů a 
samozřejmě dohlížel produkčně i na jejich realizace v divadlech. 

Po odeznění covidové krize jsem se vrátil zpět ke svému podnikání v oblasti event 
managementu, ale bohužel útlum v této oblasti je stále velký a pociťuji značně i 
absenci ruské klientely. Stále tedy hledám zajímavé projekty, na kterých bych se mohl 
seberealizovat. Potkal jsem se již s mnoha mimořádně zajímavými lidmi a dostal 
nespočet nabídek na spolupráci, ale nic z toho nebylo to, co přesně hledám.    

Pevně doufám, že má vesmírná mise přinese zakázané ovoce a podaří se mi najít partu 
netradičních mimozemšťanů, kteří stejně jako já uvízli na této zpropadené planetě a 
hledají se navzájem po celém tomto podivném iluzorním světě. Snad se mi někoho 
takového, unikátní bytosti, které chtějí dokázat něco vyjímečného, talentované lidi, 
kterým nejde jim jen o peníze, ale o naplnění jednoho ze smyslů života, podaří nakonec 
najít. 

No a já dám do kupy svůj porouchaný létající talíř a zas poletím o planetu dál, pokud 
mi u Vás na Zemi pšenka nepokvete.      

David Mára / maara@pollard.cz / +420 776 018 999  / Praha 15 / www.davidmara.cz 
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