
 

 

Vážení členové České manažerské asociace 

a milí kolegové! 

 

Je mi ctí psát úvodní slovo posledního 

newsletteru asociace v tomto náročném a 

turbulentním roce, který do našich životů 

přinesl spoustu nových výzev, ale i příležitostí. 

  

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za 

důvěru, kterou jste mi projevili a které si velmi 

vážím. Pozici prezidentky České manažerské 

asociace vnímám jako velmi zavazující a 

věřím, že Vás v ní nezklamu. 

 

Mým velkým přáním a cílem zároveň je 

přinést do ČMA novou pozitivní, přátelskou a 

profesionální atmosféru spolupráce, která její 

členy vzájemně obohatí novými zkušenostmi a 

znalostmi. Zaměřím se také na posílení 

spolupráce s jednotlivými regionálními kluby 

asociace s cílem oslovit a zaujmout nové potenciální členy.  

 

Pro členy České manažerské asociace připravujeme debaty se zajímavými hosty. Pozvání na 

první novoroční setkání přijal poradce premiéra Petra Fialy, pan Štěpán Křeček, a já věřím, že 

je na co se těšit. Nejen při této příležitosti, ale i na další v roce 2023. 

 

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce! 

Vaše Olga Girstlová 



RK Morava: Setkání manažerů C-Level platformy 

 

Nad vodními dýmkami a čajem 

Tuareg byla probírány témata jako je 

stres a jeho vliv na lidskou motivaci, 

ale také, jak působí na náš. spánek. 

Není proto divu, že závěrečná slova se 

týkala relaxaci a meditaci, ať už třeba 

minutové. 

 

Více o poutavém povídání v podání 

pana Koleňáka si můžete poslechnout 

ZDE. 

 

Fotogalerie k vidění ZDE. 

 

 

Pražský manažerský klub: Klubové setkání s finalisty MR21 
 

Soutěž MANAŽER ROKU se řadí mezi 

TOP 5 v České republice. Je to bezesporu 

i tím, že za téměř tři dekády svého 

působení jí prošla celá řada zkušených a 

inspirativních osobností. V září 2022 se 

uskutečnil již 29. ročník, který byl 

jedinečným, a to nejen díky přátelské a 

uvolněné atmosféře, tak zejména díky 

zúčastněným finalistům, kteří museli 

projít soutěžními disciplínami, které 

prověřily nejen jejich manažerské dovednosti, ale i odvahu každého jednotlivce vystoupit z tzv. 

komfortní zóny. Článek včetně fotogalerie naleznete ZDE.  

 

Elite klub Praha: „Nový model udržitelného rozvoje kapitalismu“ aneb: Abychom si i za 

10 let mohli připít Plzeňským Prazdrojem na budoucnost 

 

Ve čtvrtek 20. října se uskutečnilo již 6. setkání 

členů Elite klubu Praha. V Plzeňském Prazdroji 

v pražském Myslbeku, a to na pozvání paní 

Drahomíry Mandíkové, ředitelky firemních 

vztahů a komunikace pro Evropu, Asahi 

Breweries Europe Group a členky 

představenstva Plzeňský Prazdroj Slovensko, 

a.s.  

Více naleznete ZDE.  

https://open.spotify.com/episode/1YCaHh88tlSDr31YcIJK8D
https://www.cma.cz/detail-galerie/setkani-manazeru-c-level-platformy-22-11-2022/
http://manazerroku.cz/
https://www.cma.cz/klubove-setkani-s-finalisty-mr21-aneb-roste-v-nas-strach-z-prevzeti-zodpovednosti/
https://www.cma.cz/novy-model-udrzitelneho-rozvoje-kapitalismu-aneb-abychom-si-i-za-10-let-mohli-pripit-plzenskym-prazdrojem-na-budoucnost/


Workshop Klubu poskytovatelů sociálních služeb 

 

V listopadu se v sídle České manažerské 

asociace uskutečnil další workshop Klub 

poskytovatelů sociálních služeb a 

pomáhajících profesí ČMA. Téma workshopu 

„MANAŽER 21. STOLETÍ – současné výzvy 

pro management v pomáhajících profesích“.  

Více o workshopu naleznete ZDE. 

 

 

 

 

Elite Klub Moravskoslezského kraje – Setkání v DPO na téma: „Jak inovovat ve firmě, 

která se z principu brání inovacím“ 
 

„Jak inovovat ve firmě, která se z 

principu brání inovacím“ bylo tématem 

dalšího setkání Elite klub 

Moravskoslezského kraje. Setkání 

proběhlo ve čtvrtek 10. listopadu na 

půdě Dopravního podniku Ostrava v první 

samoobslužné odbavovací zóně mezi 

všemi dopravními podniky v Česku.  

Více včetně fotogalerie naleznete ZDE. 

 

Brainstormingová konference ELITE klubu MSK 

 

Barvy podzimu přidaly na atmosféře 

brainstormingové konference s názvem 

MANAGEMENT V DOBĚ CHAOSU. 

Inspirativní přednášky v podání Petr 

Skondrojanis, Stanislav Vojtíšek, Ján Košturiak 

a Libor Witassek chytly účastníky za srdce, 

mysl i za duši a přiměli je přemýšlet nad dalším 

praktickým pohledem nejen na vedení 

společností. 

 

Fotogalerii naleznete ZDE.  

 

 

 

https://www.cma.cz/worskhop-klubu-poskytovatelu-socialnich-sluzeb/
https://www.cma.cz/elite-klub-moravskoslezskeho-kraje-setkani-v-dpo-na-tema-jak-inovovat-ve-firme-ktera-se-z-principu-brani-inovacim/
https://www.cma.cz/detail-galerie/brainstormingova-konference-elite-klubu-msk-14-rijen-2022/


Klub manažerek ČMA - Klubová setkání manažerek nejen o ekonomice 

 

Členky Klubu manažerek se 18. října 2022 setkaly 

s viceguvernérem ČNB Markem Morou. Tomuto 

setkání předcházela prohlídka výstavy Lidé a 

peníze v ČNB, která se uskutečnila o měsíc dříve. 

Říjnová beseda, konaná v Kongresovém centru 

ČNB. Více o setkání naleznete ZDE.  

 

 

 

 

Studio ČMA: Ctirad Hemelík v rozhovoru nejen o propojování lidí 

 

Ve Studiu ČMA jsme přivítali Ctirada Hemelíka, 

který je pro mnohé znám ve spojení s festivalem 

Evolution, jako tvůrce politických kampaní, díky 

projektu Šťastné Česko nebo z projektu Artinii.  

 

Rozhovor naleznete ZDE.  

Podcast k poslechu ZDE. 

 

 

 

Host Studia ČMA Jiří Koleňák: „Ještě jsem se nezbláznil, aneb jak o sebe pečuji 

v náročném prostředí manažerské práce“  

Hostem Studia ČMA, kterého jsme přivítali v 

našem novém studiu, se stal docent Jiří Koleňák. 

Jde o inspirativního manažera, který bravurně 

zvládá jak své manažerské úkony, tak i umí 

motivovat a posouvat své studenty, a to jak na 

akademické půdě, tak i po té profesní. S panem 

Koleňákem jsme hovořili hned na několik témat.  

V poutavém rozhovoru se dozvíte, jak si zachovat sám sebe v době nejen adventu, jak pracovat 

se stresem. O kurzu X-Tream Management, ale také o důmyslném managementu včel.   

Rozhovor naleznete ZDE.  

Podcast k poslechu ZDE. 

 

https://www.cma.cz/detail-galerie/klubova-setkani-manazerek-nejen-o-ekonomice/
https://www.youtube.com/watch?v=InLi4IkaIZ4
https://open.spotify.com/episode/0AxVX1XJb04pPUk6eXzwhA
https://www.youtube.com/watch?v=OCZbeNgrj28&t=2s
https://open.spotify.com/episode/1YCaHh88tlSDr31YcIJK8D


Nominace do 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU otevřela nominační agendu 

 

Nominace je možné zasílat do 30. června 2023 

Termín pro podání přihlášek je do 31. července 2023 

Slavnostní vyhlášení proběhne 14. září 2023 

 

 

 

 

Pozvánka na Novoroční setkání  

 

Novoroční setkání pořádané prezidentkou ČMA 

Olgou Girstlovou, které se uskuteční 16. ledna 2023, 

ve spolupráci se společností BH Securities a.s. Hosté 

se mohou těšit na setkání na debatu se Štěpánem 

Křečkem, poradcem premiéra České republiky. 

  

 

Štěpán Křeček patří mezi nejcitovanější české 

ekonomy a v současné době je také ekonomickým 

poradcem premiéra České republiky. Pracuje na pozici 

hlavního ekonoma obchodníka s cennými papíry BH 

Securities a.s., kde odpovídá za tvorbu 

makroekonomických analýz a strategických podkladů. 

Je autorem populárního podcastu Offline Štěpána 

Křečka, který si již poslechly statisíce lidí. Rovněž se 

věnuje komunikaci s veřejností a médii.   

 

Pozvánka ke stažení ZDE. 
 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmanazerroku.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FNominacni_list_MR22.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://manazerroku.cz/rocniky/rocnik-2022/
https://www.cma.cz/wp-content/uploads/2022/12/pozvanka-na-novorocni-setkani-16.1.2023.pdf


 

Projekt OPZ 110, aneb ČMA vzdělává své členy 

ČMA vzdělává členy Poskytovatel dotace: MPSV ČR  

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST  

Doba trvání: červenec 2019 až červen 2023  

Stručný popis:  

Česká manažerská asociace z.s. plánuje proškolit zaměstnance svých členských organizací a 

prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. 

Za tímto účelem byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců jednotlivých 

členů.  

Více informací naleznete ZDE. 

Brožura ke stažení ZDE. 

https://www.cma.cz/projekt-110-opz/
https://www.cma.cz/wp-content/uploads/2022/12/informace-cma-vzdelavani.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 


