
Tradice, která založení klubu předcházela, má spojitost se soutěží MANAŽER ROKU. Setkávání s úspěš-
nými oceněnými či nominovanými manažery v této prestižní manažerské soutěži z Královéhradeckého 
a Pardubického kraje byla pořádána už od roku 2007. Když se pak k této aktivitě připojila manažerská 
špička z Libereckého kraje, vedlo to k založení ČMA Regionálního klubu Severovýchodní Čechy. 

ŘÍZENÍ SI VYŽADUJE 
NEJEN MANAŽERA, ALE 
TAKÉ LEADERA 

ČMA Regionální klub 
Severovýchodní Čechy

Dnes jsou dveře klubu a klubových akcí otevřené také 
nečlenům ČMA , a akce, které jsou pod jeho záštitou 
pořádány, mají za cíl propojovat aktivní, jedinečné 
osobnosti těchto tří krajů, které významně přispívají 
k prosperitě celého regionu. 

Základním posláním klubu je podávat aktuální a od-
borné informace, umožňovat výměnu názorů a nava-
zování kontaktů manažerům z různých oborů činnos-
tí a nabídnout jim prostor pro diskuzi v neformální 
atmosféře s jejich kolegy – vrcholovými manažery 
významných českých i zahraničních podniků, bank, 
poradenských a konzultačních fi rem, pracovníky 
ministerstev, státních orgánů a institucí a mnoha ji-
nými zajímavými lidmi z oblasti vědy, kultury, sportu, 
medicíny, médií, diplomacie či politiky.

Nový rok 2015 klub přivítal v místě, které je k tako-
vému posezení jako stvořené, totiž v Pivovaru Proper 
v Praskačce nedaleko Hradce Králové. Význam-
nou událostí se stal také Kulatý stůl uspořádaný 
ve společnosti Granát, družstvo umělecké výroby 
Turnov. Na tomto setkání si účastníci připomenuli, 
že významným aspektem manažerské profese se 
stává také vnímání emocí, krásy jako významného 
prvku, který lze zužitkovat například v marketingové 
i obchodní komunikaci.  

Severočeské muzeum v Liberci se stalo svědkem dalšího setkání 
oceněných manažerů Libereckého, Královéhradeckého a Par-
dubického kraje. Dorazili také vzácní hosté. Účastníky přivítal 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Jako reprezentant 
Královéhradeckého kraje přítomné pozdravil Otakar Ruml. Sešli 
se zde rovněž zástupci všech vyhlašovatelů soutěže MANAŽER 
ROKU. Za ČMA vystoupil prezident Pavel Kafka. Konfederaci 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR reprezentoval 
její prezident Jan Weisner. V roli předsedy Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev promluvil Rostislav Dvořák. 

V říjnu se uskutečnilo setkání ve společnosti PETROF. Mluvilo 
se nejen o historii rodinné společnosti, která je plná milníků 
tvořících dějiny podnikání u nás, ale především o krizovém řízení 
společnosti v dobách, kdy trh zasáhly prudké změny. Hosté měli 
možnost nahlédnout pod pokličku sofi stikované výroby klavírů, 
pianin, ale také luxusního nábytku i zdejšího muzea. 

Další dvě akce, které následovaly, rozvíjely principy kulatých sto-
lů. První z nich nesl název Management nebo leadership?  Odpo-
věď na otázku, zda je pojem řízení překonaný nebo ne a zda by na 
jeho místo mělo nastoupit slovo vedení, se snažili najít významné 
manažerské osobnosti ze tří regionů. Poslední z kulatých stolů 
roku 2015 hostily společnosti Synthesia, a. s. a Explosia, a. s. – 
leadři v oblasti výbušnin. Společným tématem výměny názorů 
se stala konkurenceschopnost. Obě fi rmy jsou  těsně propojené 
a tak nebylo divu, že jedním z důležitých aspektů pro to, aby 
obstály na trhu, se stala vzájemná těsná spolupráce. 

Marie Jírů
předsedkyně ČMA Regionálního klubu Severovýchodní Čechy

„Největší zájem je o setkávání manažerů vždy na půdě fi rmy ně-

které z místních osobností. Máte možnost se podívat do zajímavé-

ho prostředí, porovnávat, čerpat ze zkušeností a názorů ostatních. 

Děláme to tak, jak umíme, a opět přidáváme srdce. Možná proto 

se nám daří.“
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