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Zahájili jsme ve Studiu ČMA rozhovory s
prezidentskými kandidáty. Proběhly akce ELITE

klubů v Brně, Ostravě a Praze.

Rozhovory s prezidentskými kandidáty

Česká manažerská asociace byla nucena v době lock-downů změnit styl aktivit. Namísto
osobních setkání jsme byli nuceni přejít do onlinu, kde jsme využili nejen formu
webinářů, ale zřídili jsme Studio ČMA.
"V průběhu doby máme 3 natáčecí místa, ale preferujeme nově zřízené studio v
partnerské ČTK. Natáčíme 3 druhy programů – rozhovory s významnými manažery,
reportáže z 몭rem a jako třetí formát jsme v letošním roce zvolili rozhovory s
prezidentskými kandidáty. Nesnažíme se v nich kandidáty na něčem „nachytat“ nebo
jim klást podpásovky, ale naopak ukázat jejich silné stránky," uvádí výkonný ředitel ČMA
Ivo Gajdoš
Jako první proběhl rozhovor s  Karlem Janečkem a tento týden se natáčí se senátorem
Markem Hilšerem. Prozradit můžeme i další jména: senátor Pavel Fischer, generál Petr
Pavel a Danuše Nerudová.

Všechny rozhovory můžete sledovat po kliknutí na tento odkaz
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Rozhovor s Karlem Janečkem

První ze série prezidentský ch rozhovorů jsme věnovali Karlu Janečkovi, matematikovi,

významnému českému podnikateli, autorovi volebního modelu D21, který do studia

ČMA přišel sdělit nejen svoje vize ke změně naší společnosti, ale také ozřejmit své

postoje k prezidentské kandidatuře.

Celý rozhovor si můžete pustit kliknutím na tento odkaz
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