
Zápis z porady dne 6.5.2021, 14:00 hod 

 

Přítomni: 

Petr Kazík, Ivo Gajdoš, Kateřina Nováková, Jan Vocel, Eva Falářová, Bohumír Štědroň, 

Jaromír Řezáč; Marek Beneš – online, Lenka Tomešová – online, Simona Myslíkovjanová – 

online  

1. Shrnutí rozhovorů – vedoucí klubů s Petrem Kazíkem 

-zbývající vedoucí klubů dopošlou odpovědi na otázky pana Kazíka 

Simona Myslíkovjanová 

• květen/červen – pořádání online workshopu 

• plánuje konferenci v angličtině - cílem podpořit, aby se členové vzdělávali 

• 3 osoby na MR nominuje do konce května 

• spolupráce se školami 

Marek Beneš 

• rozšíření akcí na Moravě – pošle informaci 

• možná se přidají kolegové ze Zlínského kraje (MR) 

Bohumír Štědroň 

• 15.9. konference s VŠ – téma ČR v roce 2030 

• v prosinci plánují pokračování 

• 7.10. přednáška Izrael politika a technologie 

• poslal hodně návrhů na MR 

• pan Gajdoš – v klubu je nutné navýšit počet členů  

Jaromír Řezáč 

• přešli do digitálního prostoru 

• mají webové stránky pro interní potřeby 

• návrhy na MR nedisponují 

Lenka Tomešová 

• nabídne lidi na natáčení do studia 

Petr Kazík  

• rád by docílil většího propojení klubů 

• rád by ovlivnil kvalitu manažerského vzdělávání 



• informoval o založení nové WhatsAp skupiny – Klubová rada – rychlejší komunikace 

mezi vedoucími klubů, možnost sdílení příspěvků, nápadů apod. 

• startovné na MR se platí – protože je drahé PR a všechny náklady okolo 

• informuje, že by byl rád, aby vedoucí klubů oslovovali lidi a nominovali je na MR 

• finalisté mají silnou PR podporu 

• Vydavatelství EEZY nabídlo spolupráci ohledně vydání knihy Manažeři se lvíčkem – 

budou zde uvedeni finalisté roku 2018 + 2019 + aktuální  

• Česká tisková kancelář Protext – nabídla barterovou spolupráci – udělá PROMO MR 

• je nutné sehnat pro MR další sponzory – protože akce je dost nákladná 

 

2. Informace o členské základně a volbě delegátů SD 

Ivo Gajdoš 

• zvyšuje se počet členů 

• PMK pořádá online webináře 

• představil tabulku – přehled aktuálních členů v jednotlivých klubech a delegátů 

 

3. PR a komunikace ČMA 

Jan Vocel 

1) Upravuje se web (přidává tiskové zprávy, řídí a organizuje obsah webu apod.) 

2) Rád by přidal na webu samostatnou sekci „Studio ČMA“ 

3) FB i LinkedIn – nárůst fanoušků 

4) Založení twiter 

5) Na Spotify, Apple a Google – lze poslouchat podcasty 

 

• rozeslal výzvu Rady expertů, Equilibrium a Nadace ZET politickým stranám – dostal 

reakci od Pirátů, ODS, STAN - bude pokračovat v komunikaci 

• vedoucí klubů vyzval k zasílání zpráv a informací z jejich klubových aktivit, které 

bude poté dávat na web (foto, nebo videozáznam + stručný text nebo článek) 

4. Informace k Manažerovi roku: 

Kateřina Nováková 

• změna vyhlášení MR – 19.10.2021 

• nominace do 31.8.2021 

• bude lepší, když nominace budou vedoucí klubů posílat dříve než do konce termínu 

• aktuálně je: 154 nominací, 50 potvrzených, 12 dodaných přihlášek 

• jako v minulých letech se budou připravovat videovizitky finalistů 

• ČMA obdržela sponzorský dar na MR od společnosti ČEZ-Distribuce 

• probíhá soutěž studentských esejí – možnost dodání do 13.10.2021 

 

Záznam ZDE 
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