POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na 208. MANAŽERSKÝ
KLUB, který se koná ve čtvrtek, 17. října 2013 od 18 do 21 hodin v Golem
Clubu, Na Perštýně 18, Praha 1.

PROGRAM
JAK UMÍME KOUČOVAT?
Při rozvoji lidí je nutné umět dosahovat změn nejen na úrovních znalostí a
dovedností, ale zejména je vést ke změně postojů a chování. Koučink je jednou z nejúčinnějších metod pro tento rozvoj.
Také v ČMA je potřeba posílit diskusi o tom, jak mohou čeští manažeři zapracovat efektivněji v oblasti mentoringu a koučinku, aby nastal takový posun
v rozvoji lidí, který je potřebný pro úspěch celé naší společnosti. Je možné
například koučovat státní správu?
U kulatého stolu zasednou Tim Šlapák (MASS)

a

Radomil Bábek (EVERESTA)
Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne Vám teplá jídla a nápoje dle
vašeho výběru. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek
vpravo od dveří.
KONZULTACE
O eleganci a radosti ze správného oblečení pro různé příležitosti můžete konzultovat s paní ing. Mílou PETROVOU (www.ottoblanc.cz, www.ottoblancgentleman.cz ) na pravidelných konzultacích před začátkem večera v 17hod.
Přítomni budou také hosté-odborníci na různé oblasti módy. V říjnu můžete
konzultovat také téma bio kosmetiky pro vaši pleť a vaše tělo.
S přátelským pozdravem
Ing. Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA

www.cma.cz
ivo.gajdos@seznam.cz
mobil: 602 44 66

Představení řečníků
Ing. Tim Šlapák, MSc. je dlouholetým členem ČMA, byl v radě expertů pro vzdělávání a trénink. Tim působí jako kouč, mentor, facilitator, konzultant a trenér
britské a české konzultační a vzdělávací společnosti MASS a také coby vysokoškolský lektor na Karlově universitě v Praze a Masarykově universitě v Brně.
Za zásluhy v prodeji, marketingu a managementu ve Velké Británii získal nejvyšší úroveň členství, Companion, v britském Institute of Sales and Marketing
Managers, je členem ČAKO a členem rady EMCC.
Začínal v oblasti rozvoje osobností a týmů na konci 80. let ve Velké Británii, v 90.
létech jako jeden z prvních v Československu aktivně koučoval a mentoroval.
Od roku 1986 vlastní britskou vzdělávací společnost MASS (www.mass.cz ), a od
1990 také její českou a slovenskou odnož, která se v ČR a SR zasloužila o rozvoj
více než 17. 000 manažerů, odborných pracovníků v různých odvětvích průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejných službách, neziskových organizacích, v
politice a dalších oblastech.
Radomil Bábek od počátku devadesátých let pracoval jako lektor a poradce. V
letech 1999 – 2002 přednášel management na The Open Univesity – Business
School. V roce 1997 založil vzdělávací a poradenskou společnost Everesta
(www.everesta.cz ). Tato společnost je dnes jedním z leadrů na trhu vzdělávání
dospělých a poradenství v ČR.
Radomil Bábek působí jako kouč a poradce. Je k dispozici především vrcholovým
manažerům a majitelům firem, protože jejich problematice dobře rozumí a
dokáže jim být oporou (www.radomilbabek.cz ).
Radomil externě přednáší některá manažerská a strategická témata na České
zemědělské univerzitě, vystupuje na konferencích a seminářích.
V současnosti řídí Radomil Bábek jako generální ředitel a předseda dozorčí rady
podnikatelskou skupinu, která se skládá ze společností Everesta, s.r.o, Eyrie,
s.r.o., ECS Eurofinance, s.r.o., Inboox, s.r.o. a Marketeers, s.r.o. Společným jmenovatelem skupiny je poskytování poradenství a služeb v oboru řízení a rozvoje
organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů.

