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V Hradci se setkali nejvýznamnější manažeři východních Čech

V úterý se v Hradci Králové uskutečnilo už tradiční Setkání oceněných
manažerů Královéhradeckého a Pardubického kraje, na kterém byli
představeni manažeři z východních Čech, kteří uspěli v celostátní
soutěži Manažer roku.

Soutěž Manažer roku má už dvacetiletou historii, ale samotné setkání a
ocenění východočeských manažerů se v Hradci odehrálo  posedmé.
Záštitu nad ním přebraly oba kraje. 

Hlavním posláním setkání manažerů v Hradci Králové bylo především ocenění jejich práce a mimojiné také
možnost, jak je představit široké veřejnosti a případně motivovat jejich další následovníky.

Představení se dočkali všichni manažeři z východních Čech, kteří se stali finalisty v celostátní soutěži Manažer
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Nová témata Nové komentáře

O čem se diskutuje

1Sdílet:

roku. "Oba kraje vyslovily přání, aby ocenění manažeři byli představeni i zde v rámci obou krajů. Je to především
proto, že u nás málokdo zaznamená, že se v Praze koná soutěž Manažer roku a že mezi finalisty je mnoho
východočeských osobností," uvedla Iveta Tomšová z Centra andragogiky, které je pořadatelem východočeského
setkání manažerů. 

Napříč Královéhradeckým a Pardubickým krajem bylo oceněno celkem jedenáct manažerů. Svého uznání se
dočkal i pan Rudolf Černý, který pochází z Vysoké Mýta, a už v roce 1997 si ze soutěže Manažer roku odnesl
nejvyšší ocenění. V letošním roce vstoupil do pomyslné síně slávy, za svou profesní kariéru se finalistou soutěže
stal celkem pětkrát. 

Setkání manažerů navštíl mimo zástupců z Královéhradeckého a Pardubického kraje také třeba místopředseda
Evropského parlamentu Oldřich Vlasák anebo senátorka Miluše Horská. Velkým tématem v debatě po vyhlášení
oceněných byly možnosti čerpání financí z Evropské unie. Především se hovořilo o tom, s jakými administrativními
překážkami se dnes podnikatelé setkávají.

Na akci byl představen i nově založený Východočeský manažerský klub. Vznikl z prostého důvodu - manažeři z
regionů to mají do Prahy někdy z ruky. "Proto jsme se rozhodli založit Východočeský manažerský klub, aby se
ředitelé a majitelé firem mohli potkávat častěji, než jen jednou ročně při oceňování manažerů úspěšných v
soutěži Manažer roku,“ uvedla Marie Jírů, ředitelka Východočeského manažerského klubu, který další setkání
manažerů východních Čech plánuje na září.
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AKCE–pozemky HK Plácky-2100Kč
Stavební pozemek pro Váš nový dům
v Hradci Králové na krásném a
klidném místě - 2.100 Kč/m2.

Makro - partner profesionálů
V Makro najdete vše potřebné pro
úspěšný provoz tradiční i moderní
české restaurace.

Objednejte nyní a ušetřete 15%
Vjezdové brány, garážová vrata při
objednávce do konce roku 2013 s
montáží do 30.4. se slevou 15%.

Sháníte pronájem bytu v Hradci
Králové?Nabízíme k pronájmu byty v Hradci
Králové všech velikostí, zařízené i
nezařízené. Aktuální nabídka zde.

Autosoučástky Bernard
Prodej veškerých náhradních dílů na
osobní i nákladní vozy českých
značek. Nákup i přes E-shop.

Tvorba webových stránek v HK
Nový moderní web již od 8.900 Kč.
Zajistíme i marketing a SEO.
Nabízíme individuální přístup.

Doporučujeme

Nejhledanější fráze

Magistrát Hradce Králové
Krajský úřad Hradec Králové
Městská policie
Veřejné bruslení Hradec Králové
Katastrální úřad
Úřad práce Hradec Králové
Finanční úřad Hradec Králové

 

K tomtuto článku zatím nebyl vložen žádný komentář.
Váš názor nám není lhostejný, podělte se o něj také s ostatními uživateli a napište první

komentář.
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Hradec bude v příštích letech hospodařit bez salda a bez půjček
Královéhradecká radnice a zastupitelé města včera na svém zasedání odsouhlasili
vyrovnaný rozpočet nejen pro příští rok. Město Hradec Králové počítá s příjmy necelých
1,8 miliardy korun a ve stejné výši jsou navrženy i výdaje. Výhled na hospodaření
města v dalších třech…

Cenu za teplo zvyšuje i další dodavatel do hradeckých domácností
O zvýšení cen za teplo pro hradecké domácnosti, které jsou napojené přímo na
Elektrárnu Opatovice (EOP), jsme psali už v minulém týdnu. Ceny se v průměru
zvednou o 60 korun za měsíc.  Na úpravu ceníku opatovické elektrárny směrem nahoru
však ke konci listopadu…

Kraj a město poskytnou čtyři miliony na výkup pozemků pro novou cyklostezku
Dva miliony korun poskytl Královéhradecký kraj na realizaci další etapy stavby
cyklostezky „Mechu a perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Stejnou částkou
podpoří stavbu cykolostezky také město Hradec Králové. Finance se využijí především
k výkupům pozemků, přes něž…

Přečtěte si také
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