POZVÁNKA
Pražský manažerský klub ČMA Vás srdečně zve na 229. klubové setkání, které se
koná ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 18 do 20:30 hod. v sále TOSCA hotelu BOSCOLO,
Senovážné náměstí 991/13, Praha 1

PROGRAM: „Jak se dostat od informačních systémů přes
léčení lidského organismu k pohádkám“
V programu vystoupí:
Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA, ředitel T-SOFT a.s., a předseda
Správní rady Nadace T-SOFT ETERNITY, a přivede si s sebou hosty…
Ing. Jaroslava Pejčocha, předsedu představenstva společnosti T-SOFT
a.s.
Prof. MUDr. Jaromíra Astla, CSc., přednostu ORL kliniky ÚVN.
Informační systémy, nadace, pohádky, rakovina – zdánlivě nesourodá
směs témat možná povede k zajímavé diskusi. Dají se najít paralely
mezi léčením a optimalizací informačního systému a léčením lidského
organismu?
Jak mohou informační systémy pomoci vylepšit vztahy mezi lidmi v krizových
situacích? Jak zapadá nadační činnost do dnešního světa?
Sál TOSCA bude otevřen již od 17:30 hod. - s malým občerstvením…

Ing. Ivo Gajdoš
výkonný ředitel ČMA
předseda Pražského MK

www.cma.cz
gajdos@cma.cz
mobil: 602 44 66 99

Krátké představení:
Michal Vaněček
Michal Vaněček spolu s Jaroslavem Pejčochem vlastní a řídí již 25 let společnost T-SOFT a.s.

Tato společnost se zabývá tvorbou informačních systémů na zakázku, optimalizací
informačních systému, podporou krizového řízení, a za dobu své existence byla dodavatelem řady
klíčových systémů pro státní správu.
Když Michal Vaněček onemocněl v roce 2006 rakovinou, zdálo se, že bude ohrožena samotná
existence firmy. Díky řadě šťastných náhod se seznámil s profesorem Astlem, který způsobil nejen to,
že Michal Vaněček vše ve zdraví přežil, ale díky této životní náhodě se dostal k psaní pohádek a
povídek a již šestým rokem stojí v čele nadace, kterou založila společnost T-SOFT a.s.
Ve volném čase se věnuje mj. literární tvorbě, vyšla mu již řada knížek povídek, CD a
pohádek pro děti.
Nadace se věnuje podpoře dětí, handicapovaných sportovců a pacientů. Realizuje v této
oblasti i knižní projekty. Na svém kontě má již přes třicet knih a audioprojektů. Posledním významným
projektem je knížka o českých podnikatelích meziválečného období.
Jaroslav Pejčoch

Absolvent ČVUT v oboru slaboproudá elektrotechnologie, po absolvování v roce 1975
pracoval 16 let ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S. Popova zejména v oboru počítačové
grafiky a automatizovaných návrhových systémů, postupně jako vedoucí sektoru návrhových systémů
a ředitel divize IT. V roce 1991 spoluzakládal společnost T-SOFT. Je zakládajícím členem české
pobočky AFCEA (www.afcea.cz) a členem její rady ředitelů. Zastává vedoucí funkci v mezinárodní
organizaci krizových manažerů TIEMS (www.tiems.info). Je členem Řídicího výboru ICTU a pracuje
v dalších organizacích zabývajících se bezpečností a krizovým řízením. Jeho odborná činnost je
zaměřena na informační logistiku, bezpečnost, systémy pro ochranu obyvatel a životního prostředí,
krizové řízení, ochranu kritické infrastruktury a další související otázky. Kromě odborných aktivit je
aktivním muzikantem.
Jaromír Astl

Pracuje jako přednosta Kliniky otorinolaryngologie 3. LF UK a ÚVN (70 zaměstnanců).
Předtím pracoval mimo jiné jako vedoucí lékař kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN
Motol, jako primář Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice na Homolce, strávil rok jako
chirurg v nemocnici na Maltě.
Dále je vedoucím redaktorem časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie a jednatelem
společnosti Clinic 21 s.r.o.
založené roku 2006. Je členem Výboru České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a členem Vědecké rady ÚVN.
Je držitelem Ceny ministryně zdravotnictví za výzkum a vývoj, Raškovy ceny a Kutvirtovy
ceny.
Publikoval 80 prací , autor 3 odborných knih, 1 sbírky básní, autor kapitol v monografiích
(celkem 5), spoluautor populárně naučných knih s Ing. Michalem Vaněčkem PhD, MBA . S panem
inženýrem poprvé publikovali knižně e-mailovou korespondenci na téma rakovina jako nový literární
útvar.

