POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na 188.
MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 20. 10. 2011 od 18
do 21 h v Golem Clubu, Na Perštýně 18, Praha 1

“QUO VADIS ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ?”
V zajímavém programu na toto téma
vystoupí Dipl. Ing. Václav Dědina,
předseda představenstva ZS Dublovice,
a.s. a zároveň Manažer odvětví
Zemědělství v soutěži MR 2010, kde
získal navíc ocenění „Vynikající manažer
malé firmy do 50 zaměstnanců“.
Spolu s Ing. Dědinou vystoupí na toto
téma tito hosté:
- Ing. Babiš - generální ředitel Agrofert Holding
- Ing. Belada - víceprezident Agrární komory
- Ing. Ivan Fuksa - bývalý ministr zemědělství
- Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. – Česká zemědělská univerzita Praha
- Doc. Ing. František Straka, CSc. - VÚPM Praha
Pro účastníky manažerského klubu bude připravena ochutnávka piva z
pivovaru Lobkowicz se sídlem ve Vysokém Chlumci.

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

Ing. Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA

www.cma.cz

ivo.gajdos@seznam.cz

Stručná charakteristika Ing. Dědiny:
Úroveň manažerských znalostí, dovedností
a schopností: Je vynikajícím stratégem,
nositelem a realizátorem novátorských
myšlenek a impulzů pro rozvoj podniku.
Jeho charakteristickým rysem je jeho
vysoké pracovní nasazení a precizní práce
podle předem zpracovaného záměru, za
tyto cíle je ochoten bojovat jako lev a
obětovat i svůj volný čas. Vedle toho má vysokou míru empatie, což zakládá
vysokou míru sociální inteligence. Je to cílevědomá, předvídavá a
charismatická osobnost. V případě stavu společnosti se ztotožňuje s názorem
T. Bati, že mravní bída je příčina, hospodářský úpadek následek.
Hlavní přínosy pro firmu: Vytvořil efektivně pracující stabilizovaný a
ekonomicky konsolidovaný zemědělský podnik, který výborně odolává v době
hospodářské i bankovní krize. Je výrazným týmovým pracovníkem, dokáže
členy týmu motivovat k maximálním výkonům, je uznávaným manažerem
nejen v podniku, ale i v regionu, umí zdravě riskovat a neustále usiluje o
rozvoj firmy. Spolupracuje s řadou firem a institucí, např. s Mikrobiologickým
ústavem AV ČR, VÚ paliv, ČZU Praha, VŠ veterinární Brno atd.
Mimořádnost pozice manažera/firmy z hlediska ČR a zahraničí: V soutěži o
nejlepší zemědělský podnik za rok 2009 se v soutěži TOP ZS ČR umístil na 1.
místě v ČR v bramborářské výrobní oblasti. Za posledních několik let došlo pod
vedením Ing. Dědiny cca k 10 ti násobnému zvýšení přidané hodnoty a zisku
na pracovníka. Vliv na to mělo i zprovoznění 2MW bioplynové stanice. Je
využívána odpadní tepelná energie z provozu BPS na vytápění a ohřev vody
pro objekty podniku, pro obecní úřad, obecní byty atd. Využívá též energii z
výfukových plynů, jde o první projekt svého druhu v ČR. V soutěži Zemědělec
roku se umístil na 2. místě v ČR.
Neobvyklá angažovanost: Aktivně pracuje v ZS ČR, je členem představenstva,
ve spolupráci s OÚ dodává odpadní teplo do objektů obcí, spolupracuje při
zakládání obecních kompostáren z biologických odpadů, tím mj. přispívá k
významnému posunu k ekologickému způsobu hospodaření a chování
obyvatelstva.

