KLUB MANAŽEREK V ROCE 2016
Klub manažerek sdružuje podnikatelky a manažerky z různých oborů i míst celé České republiky. První setkání
začala skupina žen organizovat již v roce 1996 a od té doby nepřetržitě pořádá Snídaně, Odpolední čaje se
zajímavými osobnostmi, setkání ve firmách členek, jezdí za relaxací do lázní, na zkušenou a poznáním „do světa“.
Uspořádal 15 setkání podnikatelek a manažerek, nazvaných Klobouková párty. Členky pořádají pro ostatní
kolegyně vzdělávací akce – daňové novinky, změny v právní problematice atd. Mezi
nejvýznamnější akce roku 2016 patřilo pokračování cyklu konferencí Inspiromat a
Neobyčejný večer – oslava 20. výročí klubové činnosti.
Hlavním partnerem Klubu manažerek je pojišťovna Kooperativa.
1) Zdravá žena znamená zdravé ženství – téma, o němž není pochyb a o kterém jsme si povídali s vedoucím
lékařem kliniky Endala MUDr. Janem Vojáčkem. Co znamená zdravé ženství z pohledu lékaře funkční a
molekulární medicíny 21.století. Jakou roli hraje současný životní styl na zdraví žen a jaký vliv má psychosociální
prostředí práce a rodiny na zdraví. Jaká řešení přináší medicína 21.století, která se neorientuje na nemoc, ale na
nerovnováhy organismu a prevenci jejich vzniku. Každá z těchto otázek vyvolala bohatou diskusi a ve spolupráci s
patronkou akce PharmDr. Lucií Kotlářovou, vedoucí farmaceutkou Edukafarm a Inpharmclinic, připravíme v klubu
obdobné akce.
2) Druhé klubové setkání bylo ze zcela jiného soudku - setkání s Evou a Václavem Hudečkovými, neslo podtitul
– nejen o lásce, umění, nadhledu, humoru, úctě a obětavosti…
S otevřeností a laskavostí hovořili o svých začátcích, osobnostech, které jejich uměleckou i životní cestu provázely
a provázejí. Hovořili o vztazích, o Akademii v Luhačovicích, kde každoročně připravují mladé hudebníky, o
mnoha festivalech, které spoluorganizují. Den před klubovým setkáním se konal další z mnoha koncertů Svátků
hudby, které již léta přinášejí pohodu, téměř rodinnou atmosféru a představení mladých talentů. Hovořili o dalších
aktivitách – například o projektu Má vlast, na kterém Eva Hudečková spolupracuje s televizí Noe. Hovořilo se i o
knihách, které napsala, o plánech, které oba mají. Padala i celospolečenská témata, vztah ke kultuře jako takové, ale
i téma morálky, slušnosti atd.
Celé vyprávění Evy a Václava Hudečkových provázela Láska s velkým L – láska vzájemná, láska k lidem, láska
k životu, domovu, ke všemu, co právě dělají i na co se těší.
Pokud jsem v úvodu pozvánky na akci uvedla pojmy – nadhled, úcta, obětavost, humor a láska – po setkání
s manželi Hudečkovými doplním ještě vnitřní KRÁSA a MOUDROST.
Patronkou setkání byla členka klubu JUDr. Hana Machačová, členka představenstva a náměstkyně GŘ
pojišťovny Kooperativa, kde se akce konala.
3) V březnu se v zasedací místnosti Kooperativy konala další akce – klubové setkání s Michaelou Marksovou,
ministryní práce a sociálních věcí ČR. Ve svém profesním životě se dlouhodobě zabývá postavením žen ve
společnosti, otázkami ženských práv a rodinnou politikou. Zároveň „její“ ministerstvo řeší vše, co člověka provází
od narození až po jeho odchod z tohoto světa, takže témat k otázkám bylo nepočítaně.
4) Ve vyhlídkovém Bohemia restaurantu TOP HOTELu Praha jsme při Jarním setkání s dopravní policií
vyslechly nejen vyhlídky toho, co čeká účastníky dopravního provozu, ale vyslechly jsme i dopravní bilanci. Od
člověka z nejpovolanějších – od plk. Ing. Tomáše Lercha, ředitele služby Dopravní policie PP ČR. Patronkou
akce byla spolu s předsedkyní klubu Milada Dohnalová, předsedkyně Dozorčí rady TOP HOTELS Group, a.s.. Po

tomto setkání na účastnice připadl důležitý úkol – zhodnotit a hlavně ochutnat všechny sladkosti, jejichž pořadí
pak napomůže při tvorbě nabídky sladkých dobrůtek v této restauraci.
5) Díky letité spolupráci se sdružením CZECH TOP 100, se členky klubu zúčastňují mnoha akcí. V roce 2016 jsme
díky tomu mohly navštívit výstavy, paláce a prostory Národní galerie.
6) Inspirativní den s inspirativními lidmi“ podtitul čtvrté konference Inspiromat IV., kterou pokračoval
cyklus konferencí založených na reálných příbězích z prostředí českého byznysu. Mottem Inspiromatu jsou slova
Jaroslavy Valové, Manažerky roku 2013 a zakladatelky společnosti SIKO KOUPELNY. „Není lepšího povzbuzení
než reálný příběh, který vám někdo na základě vlastní zkušenosti předá. Není nic užitečnějšího než se poučit z chyb
a úspěchu ostatních.“ Konference se uskutečnila 28. dubna v kongresovém sále pojišťovny Kooperativa a
skvěle ji moderoval Luděk Pfeifer, partner M.C.Triton, který následně napsal tuto výstižnou glosu.
Inspiromat IV – Příběhy (ne)obyčejného ženství…
… z pohledu moderátora
Inspirace příběhem je tradičním a mocným nástrojem osobního rozvoje. Inspirace příběhem dala vzniknout lidové
slovesnosti, literatuře, filmu. V příbězích jiných hledáme odpovědi na své vlastní otázky a cesty ze svých vlastních
trablů ke svým vlastním snům.
Mám příběhy a jejich vypravěče i posluchače rád. S díkem jsem proto přijal pozvání moderovat IV. Inspiromat
Klubu manažerek. Znám Lenku Tomešovou a vím, že to, co dělá, má nejen smysl, ale taky styl a glanc. Vážím si její
opravdovosti a smyslu pro poslání věcí. A tak jsem se těšil dvojnásob.
Čtvrtý Inspiromat byl příležitostí poslechnout si senátorku Miluši Horskou, Irenu Lachmanovou (Akzo Nobel),
Jarmilu Podhornou (Naděje), Drahomíru Mandíkovou (Plzeňský Prazdroj), Lenku Matouškovou (JwL Jewellery ),
Jiřinu Musílkovou (Kooperativa) a exekutorku Janu Tvrdkovou.
Mám letité a košaté zkušenosti z konferencí, které bývají v „mužské režii“. A tak už beru skoro jako samozřejmost,
že si příspěvky řečníků pro sebe „překládám“. Automaticky z nich loupu slupku sebestylizace a lak nezbytné
image. Dekóduju si jejich sdělení, čtu mezi řádky a hledám perličku na dně.
Po prvních dvou příspěvcích na Inspiromatu mi bylo jasné, že tuhle hru tentokrát hrát nemůžu. Lépe řečeno nemusím. Síla příběhů podnikatelek a manažerek, dcer, manželek a matek byla umocněná bezprostředností a
otevřeností těch, které je vyprávěly. Konferenční sál Kooperativy se změnil v kavárnu na rohu, kde jste se potkali s
blízkými kamarádkami, které nemají zapotřebí vám zahrát divadýlko.
S pár chlapy, kteří byli u toho, jsme si o přestávce notovali v názoru, že by nás mělo být víc. Víc mužů, kteří se
nechají inspirovat vervou a autenticitou, s kterou protagonistky své příběhy nejen vyprávějí, ale především žijí.
A tak tenhle poznatek adresuju především do našich vlastních řad: Kluci, příště přijďte!
Luděk Pfeifer, Partner, M.C.TRITON

7) V hlavní roli CHŘEST – ten byl na programu již 3. společného vaření v Restaurantu Amarilis. Tato zdravá a
chutná zelenina získává po létech opomíjení stále více na popularitě, proto je skvělé, že jsme se naučily, jak chřest
připravovat, co vše a jak z něj vařit. I v novém roce členky klubu Ing. Jiřina Mašičová a Kamila Filípková
připravují další společná klubová vaření. Už teď se těším.
8) Začátek června jsme prožily v architektonicky nepřehlédnutelném komplexu Nové Florentinum, kam nás
pozvala Jiřina Nepalová, zakladatelka a ředitelka společnosti Renomia. Při neformální besedě se tato úspěšná
členka klubu svěřila, že za největší úspěch považuje, že její dva synové, kteří měli v mládí zcela jiné plány, se
pustili spolu s ní do neprobádaných vod podnikání a dnes je tato rodinná pojišťovací makléřská firma jedničkou ve
střední a východní Evropě. Zcela jistě tomu napomohlo i to, že, jak sama říká, se „vzdala“ role mámy a začala syny
hned na začátku společného podnikání brát jako parťáky. Následná diskuse, která pokračovala na osluněné terase u
dobrého vínka, se dlouho věnovala právě tomuto přístupu. Aby ne, možná některým účastnicím napověděl, že
právě tyto nelehké kroky mohou být v dalším směřování rodinné firmy rozhodující.
9) EET – zkratka, která byla v roce 2016 (a bude i nadále) velmi často uváděna. EET - Elektronická evidence
tržeb se bude týkat mnoha firem našich členek, proto jsme tomuto tématu věnovali jedno z červnových setkání.
10) Exkluzivní prohlídku reprezentativních prostor vlády v Lichtenštejnském paláci, včetně míst, kam se
návštěvník jen tak nedostane, připravila členka klubu Mgr. Libuše Stachovská. Před prohlídkou paláce jsme se
setkaly s vedoucím Úřadu vlády ČR Ing. Pavlem Dvořákem.
11) Před prázdninami se uskutečnila prohlídka výstavy Císař Karel IV., komentovaná samotným autorem výstavy
Jiřím Fajtem, generálním ředitelem Národní galerie v Praze.
12) Stěžejní akcí 2. pololetí byl Neobyčejný večer k 20.výročí klubových aktivit, který se konal v TOP HOTELu
Praha. Průvodcem byl opět Vojtěch Bernatský, který provázel náš klubový Neobyčejný večer - ohlédnutí po
dvacetiletém maratónu klubových aktivit. Hrála hudba skupiny ABBA v podání ABBA World Revival, módní
přehlídka byla v podání členek klubu, jejich dcer, vnuček, neteří.
Zkrátka, bylo to krásné – málokteré podobné společenství se může pochlubit nepřetržitou dvacetiletou činností,
takže gratulantů a přátel přišlo nepočítaně. Poděkování si zaslouží i řada partnerů akce, kteří chtěli touto cestou
vyjádřit obdiv a ocenění ženám – podnikatelkám a manažerkám. Firmy našich členek tvoří miliardové obraty,
působí v mnoha oborech, jsou podporovatelkami neziskových organizací, jsou to zkrátka podnikavé ženy –
výjimečné svými schopnostmi, znalostmi, talentem, umem a vůlí. Velmi bych si přála, aby takových žen přibývalo.
I zásluhou našeho klubu. Je v něm zastoupena generace „ zralých i zrajících“.
13) Vždy, když některá z členek klubu získá nějaké ocenění, radujeme se v klubu s ní. Tak tomu bylo i v případě
Karolíny Topolové, generální ředitelky AAA Auto, která převzala v soutěži Manažer roku cenu Mladý
manažerský talent. V říjnu jsme měly možnost zúčastnit se setkání osobností Středočeského kraje organizovaného
sdružením CZECH TOP 100 v AAA Auto, tedy u největšího obchodníka s ojetými automobily v ČR.
14) Setkání s Věrou Jourovou patří k těm, která člověka obohatí, nadchnou, zaujmou. Bylo tomu tak v době, kdy
byla ministryní české vlády, tak v době, kdy je eurokomisařkou. Její schopnost vidět věci v nadhledu a širších
souvislostech, jsou zcela jistě tím, proč je o klubové setkání s touto ženou vždy velký zájem. Nebylo tomu jinak ani
v listopadu, kdy jsme se s ní opět sešly v Bohemia restaurantu TOP HOTELu Praha.

15) Svou otevřeností a přímostí zaujala členky klubu také další významná politička – ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová, s níž jsme se v listopadu setkaly v pojišťovně Kooperativa. Věřím, že takováto klubová
setkání přispívají nejen k seznámení se se zajímavými lidmi, ale také k vzájemnému pochopení a podpoře.
16) V krásných historických prostorách Staroměstské radnice jsme měly možnost zúčastnit se slavnostního
večera Česká značka – hodnocení firemní komunikace. Předmětem vyhlašování byl jak nový projekt Česká značka
2016, tak i 23. ročník tradiční soutěže nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů.
17) Radostné okamžiky prožívaly členky klubu se svou kamarádkou a kolegyní Danou Trávníčkovou na křtu její
již páté knihy O rájích a peklech jihovýchodní Asie, kterou rozšířila svou cesto- faktopisnou sérii Svět jako na
dlani.
18) O pár dnů později jsme vánočně tvořily... VÁNOČNÍ TVOŘENÍ pod vedením naší členky Jiřiny Chrtkové,
členky Unie výtvarných umělců nás moc bavilo. Už teď se těším na další podobné akce, na nichž i my (méně
zručné...) překonáváme samy sebe. Jiřinčino vlastnoručně upečené cukroví a skvělý punč - další skvělé doplňky
této příjemné akce. Veškeré naše činění dokumentoval, vlastně fotodokumentoval Luboš Marek.
19) Završení celého klubového roku bylo opět na tradičním Vánočním koncertu Orchestru Václava Hybše, na
němž se sešla 42 členná skupina členek klubu a rodinných příslušníků. Koncert byl nejen pohlazením po duši, ale i
dodáním energie. Ta je nutná. Nejen pro pracovní a osobní život každé členky, její rodiny a firmy, ale i v klubovém
životě. Zároveň jsme si mohly osobně popřát příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Náš klub se v roce 2016 rozrostl o nové přírůstky – jak nových členek, tak dětí, vnoučat, zkrátka klubová rodina je
hodně široká. Mnohé z členek získaly významná ocenění v různých soutěžích a anketách. Pod jejich vedením
získaly ocenění i firmy, v nichž naše členky působí.

Děkuji všem členkám, které i v roce 2016 pomohly finanční podporou akcí a s organizací některých aktivit.
Bez Vás by takto široká a různorodá činnost nebyla. Snad mohu v tuto spolupráci doufat i nadále – i v roce
2017, v němž vstupujeme do 21. roku naší existence.
Ať se nám všem společné daří a ať společně prožijeme ještě hodně klubových setkání.

Lenka Tomešová

