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Úplný seznam hostů je samozřejmě možné najít na 
internetových stránkách www.kmm.cz.

Neformální setkání

KMM je klub postavený na osobních vazbách. Proto 
jsou důležitá i neformální setkání, která členům umožňují 
poznat se blíže. V roce 2013 jich proběhlo nespočet: 
bowling, motokáry, návštěva vinného sklípku, vánoční 
večírek, exkurze, atd.

Nejvíce nám ale v paměti utkvěla právě návštěva vinného 
sklípku na Moravě. Setkaly se tu všechny „generace“ 
klubu – od těch, kteří klub zakládali v roce 2005 až po 
úplně nové členy. Bylo možné pozorovat, že bez ohledu 
na věkové rozdíly, jsou všichni současní a bývalí členové 
klubu naladěni na stejnou vlnu. A to znamená, že vize, 
se kterou klub vznikl, se naplnila.

Projekty

Jedním z bodů strategie KMM je taktéž aktivní participace 
na projektech ČMA. Mladí si tak mají možnost vyzkoušet, 
jak uplatnit teoretickou výuku v praxi a lépe se tak připravit 
na vstup na pracovní trh po studiích. Ačkoliv projektů, 
ve kterých pomáhali členové KMM, bylo mnoho, mezi 
nejdůležitější jednoznačně patří Model excelence EFQM. 
Členové KMM participovali na vytvoření týmu EFQM, 
jehož vizí je pomáhat v prosazení používaní Modelu 
excelence EFQM v sektorech školství, zdravotnictví a 
státní správy. Tým EFQM proto zorganizoval úvodní 
a certifikační školení a začal navazovat potřebná 
partnerství. Členové KMM také spolupracovali na 
konferenci „Nenechme si ujet vlak - Úloha manažerů v 
první polovině 21. století“. Jednalo se zejména o pomoc 
při marketingové komunikaci a prezentaci konference.

Andrej Svitek
předseda Klubu mladých manažerů ČMA

Česká manažerská asociace, jako jeden z vyhlašovatelů 
a organizátorů soutěže MANAŽER ROKU, se rozhodla 
využít slavnostní atmosféry Dne úspěšných manažerů a 
firem na Žofíně k založení Východočeského manažerského 
klubu (VČMK). Zřizovací listina tohoto regionálního klubu 
byla podepsána 25. dubna 2013.

Klub je určen především členům ČMA, ale i 
podnikatelkám a podnikatelům, majitelům firem, 
manažerům, nečlenům ČMA. Cílem klubu je 
podnikatelské propojení a setkávání aktivních  
a schopných osobností Královéhradeckého a 
Pardubického kraje. 

Vznik VČMK navazuje na již tradiční „Setkání 
oceněných manažerů Královéhradeckého  
a Pardubického kraje”, která se konají již od roku 2007 
a navazují tak na celorepublikovou soutěž MANAŽER 
ROKU. „Setkání manažerů” má za cíl zprostředkovávat 
kontakt mezi těmi, kteří byli oceněni nebo nominováni v 
této prestižní soutěži.

Proběhlé akce 

Setkání oceněných manažerů Královéhradeckého
a Pardubického kraje

V červnu 2013 se v Hotelu U královny Elišky v 
Hradci Králové konalo již tradiční Setkání oceněných 
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manažerů Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Setkání proběhlo již posedmé, jako vždy pod záštitou 
hejtmanů obou krajů. Za Královéhradecký kraj se 
zúčastnil RSDr. Ing. Otakar Ruml, náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje po oblast regionálního 
rozvoje, evropských grantů, dotací, cestovního ruchu  
a kultury, a PaedDr. Josef Lukášek, člen Rady 
Královéhradeckého kraje. Pardubický kraj zastupoval 
Ing. Zdeněk Křišťál, radní Pardubického kraje 
zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy, 
Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje 
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči,  
a Ludmila Navrátilová, členka Rady Pardubického kraje 
zodpovědná za investice a majetek. Všichni se shodují na 
tom, že je třeba podporovat podnikatelský sektor a úspěšné 
manažery, ti jsou totiž nejdůležitějšími zaměstnavateli 
v regionu a pozitivně ovlivňují jeho ekonomický růst. 
Oceňování kvalitní práce východočeských manažerů 
je jedním ze způsobů, jak je představit široké veřejnosti 
a motivovat další následovníky. Svou účastí akci poctili 
také Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského 
parlamentu, a senátorka Ing. Miluše Horská. Českou 
manažerskou asociaci zastupoval její prezident  
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. a výkonný ředitel Ing. Ivo 
Gajdoš.

Kulatý stůl: Budování výrobní excellence v Iveco CR

V září 2013 se ve společnosti Iveco Czech 
Republic, a.s. konalo setkání VČMK s tématem: 
Budování výrobní excellence v Iveco CR s ukázkou 
dvou pilířů (bezpečnost práce a organizace na 
pracovišti). Jednalo se o diskusní setkání zástupců 

různých firem nad tématem praktikování štíhlé výroby  
a bezpečnosti práce včetně prohlídky závodu. Akci svou 
přítomností podpořila i radní Pardubického kraje Ludmila 
Navrátilová a starosta města Vysoké Mýto Ing. Miloslav 
Soušek.

Kulatý stůl: Inovace – předpoklad dlouhodobého 
úspěchu

V listopadu se pak ve společnosti Rieter CZ, s.r.o. konal 
kulatý stůl na téma: Inovace – předpoklad dlouhodobého 
úspěchu. Účastníci se sešli přímo v prostorách expedice 
závodu Rieter, CZ s.r.o. a prohlédli si výrobní prostory, 
kde bylo možné vidět tryskové dopřádací stroje, prostory 
montáže a expedice. Program dále pokračoval v Hotelu 
Uno, kde se prezentace ujal Ing. Jiří Sloupenský, CSc., 
ředitel pro výzkum a vývoj společnosti Rieter a prof. Ing. 
Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel VÚTS, a.s. 
Liberec.

Marie Jírů
předsedkyně Východočeského

manažerského klubu ČMA
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