POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na
196. MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 21. 6. 2012
od 18 do 21 hodin v klubu Golem, Na Perštýně 18, Praha 1
"Představení TOP 10 soutěže Manažer roku 2011“
Mé manažerské výhry a prohry...
V programu vystoupí Ing. Zdeněk Blažek, předseda představenstva společnosti
Dřevojas, výrobní družstvo a jeho hosté.

Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne vám teplá jídla a nápoje za
rozumné ceny. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek
vpravo od dveří.

S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

Informace z minulých programů Pražského manažerského klubu najdete na:
http://www.cma.cz/cs/prazsky-manazersky-klub-akce.aspx

Krátké představení:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Zdeněk Blažek
Současná manažerská pozice: předseda družstva a předseda
představenstva
Název firmy: Dřevojas, výrobní družstvo
Ing. Blažek je absolventem ČVUT. Vybudoval jednoho z nejlepších
výrobců koupelnového nábytku ve střední Evropě. V r. 2002 vstoupil
do bankrotujícího Dřevojasu Svitavy. Družstvo, které před jeho
příchodem bylo zadlužené a mělo pouze dva zákazníky, prošlo
učebnicovým „Turnaroundem“, rychle, účelně a úspěšně. Ing. Blažek v současnosti
družstvo řídí a je jeho 70% vlastníkem. Zavedl nové moderní konkurenceschopné
technologie, zorientoval se na zahraničních trzích a zavedl týmovou práci.
Dřevojas založil samostatné dceřiné obchodní firmy v Rusku, na Ukrajině a ve
Švýcarsku. V rámci žebříčku sdružení CZECH TOP 100 se Dřevojas zásluhou Ing. Blažka
v prestižní anketě Českých 100 Nejlepších umístil v roce 2011 v kategorii "výrobní
družstevnictví" na 1. místě.
Ing. Blažek při práci využívá poznatky, které nabyl u světových výrobců Laufen Švýcarsko, Roca – Španělsko, pro které 12 let pracoval a z odborných stáží např. stáž
na universitě v San Galen u prof. Barfuse. Jako člen představenstva SČMVD a prokurista
Klastru českých nábytkářů využívá svých zkušeností a znalostí nezištně ve prospěch
nábytkářů v ČR. Je typickým představitelem „businessmana, který globálně myslí a
lokálně jedná“.
Manažerské otázky:
Moje krédo: Věřím ve své vize a ony se stávají s pomocí dobrého řídícího týmu
skutečností.
Co považujete za svůj největší manažerský úspěch? V době propadu trhu jsme vložili
volné zdroje do vývoje nových výrobků a do vstupu na nové trhy. Dobré výsledky se
začínají dostavovat.
Existuje něco, co vás dnes (ve veřejném prostoru) naplňuje optimismem?
Pomalu začíná boj s korupcí a byrokracií.
Jak svůj tým motivujete? Úspěšní pracovníci mají možnost dalšího postupu, dalšího
vzdělávání a poznávání především světové konkurence a zahraničních trhů.
Existuje podobná soutěž ve vaší společnosti, která oceňuje nejlepší zaměstnance manažery, obchodníky, projektanty atd.? Ano. Máme soutěž pro nejlepší obchodní zástupce,
pro nejlepší manažery, ale i pro nejlepší obchodní partnery.
Na čem v posledních 3 letech nejvíce závisel úspěch vaší společnosti?
Na inovaci výrobků, na rozšiřování obchodní sítě a na neustálém zlepšování kvality a
služeb zákazníkům.
Která osobnost ovlivnila váš profesní život?
Na škole pan profesor Hrkal a v rozvoji firmy pan profesor Souček.
Co vám nejvíce bere energii?
Boj s lidskou hloupostí a často boj s arogantními úředníky.

