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Série seminářů s manažery a vlastníky
Číslo kurzu:
6542
Počet hodin:
24 h
24 setkání
Den a čas:
středa
18:00-19:00 h
Termíny výuky:
říjen 2021 - květen 2022
Ve všech dnech výuky předchozích třech kurzů.
Místo:
KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
do 15. 12. 2021 učebna P3, od 16. 2. 2022 učebna P1
Termín pro podání přihlášky:
30. 9. 2021
Pokud jste se nestihli přihlásit do uvedeného data, můžete přijít přímo na přednášku a poplatek uhradit zpětně.

Podrobný popis
Byla vydána spousta knih o modlitbě, ale žádná nenahradí modlitbu samotnou. Byla vydána spousta knih o
managementu, ale žádná nenahradí praxi. Z teorií modlitby stejně jako z teorií managementu jen vzácně vypadne
cenné zrno, které někoho obohatí. Chceme-li přesto někomu nabídnout pomoc, měli bychom nabídnut svojí osobní
zkušenost. Jak praví klasik: „šedá je teorie, zelený strom života". A na tom je postaven nejen celý cyklus přednášek,
ale především série seminářů. Proto tvůrci bloku výuky „Management (nejen) církve a církevních organizací" doplnily
přednášky z praxe setkáním s různými lidmi z různorodé praxe.

Účast dosud potvrdili:
6. 10. 2021 Úvod

Roman Češka
garant výuky - věřící ekonom, manažer a podnikatel,
bývalý náměstek ministra, předseda výkonného výboru
Fondu národního majetku, poslanec, ekonomický a
investiční poradce, zakládající člen analytické skupiny pro
diecéze a ekonom pražského arcibiskupství

Benedikt Mohelník OP
katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018
provinciál české provincie dominikánů; šéfredaktor Revue
Salve a proděkan KTF UK

13. 10. 2021 Vojtěch Sedláček
signatář Charty 77, bývalý vedoucí úřadu vlády,
zastupitel a starosta, spoluzakladatel Agentury ProVás
s.r.o. a Obslužné spol. s r.o., které vytváří pracovní
a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním
omezením, zakladatel projektů Nejdřív střecha a Nejdřív
doma, zakladatel Keplerova muzea v Praze, sociální
podnikatel roku 2006

20. 10. 2021 Miroslav Lukeš
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manažer, který se z pozice generálního ředitele
Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku
a Rakousko propracoval do mezinárodního vedení
této nadnárodní společnosti, zkušenosti získával jako
konzultant v poradenské firmě McKinsey a v GE Money
Bank, kde byl vedoucí oddělení strategie; studoval MBA ve
Francii a MA ve Velké Británii a Belgii

27. 10. 2021 Václav Cejthamr
aktuálně ředitel společnosti WestfalenGas s.r.o., dříve
statutární zástupce společností Konica Minolta Photo
Imaging Czech spol. s r.o., Polaroid Praha, Photographic
Supplies, s.r.o., Londa Kosmetika, Master Foods (člen
skupiny MARS, inc.), GTM Bohemia, Provodínské
písky a.s.; vyučuje management na VŠE Praha a
je spoluautorem publikace Management a organizační
chování

3. 11. 2021 Jannis Samaras
spolumajitel a ředitel společnosti Kofola, který z malé
rodinné firmy pod heslem „Když jí miluješ, není co řešit“
udělal mezinárodní korporaci obchodovanou na burze;
jednatel společnosti UGO-Trade; podnikatel roku 2011;
člen správní rady Nadačního fondu Bez-Domova

10. 11. 2021 Václav Marhoul
herec a zakladatel divadla Sklep; scénárista, režisér a
producent filmů Mazaný Filip, Tobruk a Nabarvené ptáče,
který dokázal prodat do většiny zemí světa; organizátor
kulturních akcí a vojenských přehlídek (Bahna, Dny
NATO) a provozovatel prodejní galerie (Tvrdohlaví); majitel
produkční společnosti Silver Screen; sedm let řídil jako
generální ředitel Filmová studia Barrandov a řadu let byl
členem prezídia a dozorčí rady České filmové a televizní
akademie

16. 11. 2021 Náhradní výuka 17-19:00 hod. na střeše Lucerny
Ondřej Kobza
pražský kavárník a tvůrce městských projektů, např. Piáno
na ulici, Šachy na ulici, Poesiomaty, Malostranské dvorky,
Střecha Lucerny a Střecha Radost nebo jednorázový
happening na Karlově mostě Prostřený most

24. 11. 2021 Pavel Racocha
bankovní manažer se zkušeností z ČNB, kde se nejprve
jako vedoucí oddělení, náměstek, ředitel sekce a nakonec
jako člen bankovní rady věnoval bankovnímu dohledu;
ze Světové banky, kde byl konzultantem; z Komerční
banky, kde byl výkonným ředitelem pro interní audit; a
ze Societe Generale, kde byl manažer auditu pro střední
Evropu; v současnosti je výkonným ředitelem a předsedou
představenstva KB Penzijní společnosti, vicepresidentem
Asociace penzijních společností ČR a prezidentem Rady
pro veřejný dohled nad auditem

1. 12. 2021 „Jana Marco“ (Jana Petrová)
ekonomka se zkušeností z politiky a podnikání,
spoluzakladatelka OF, signatářka Charty 77, členka
ODS a tisková mluvčí a členka ODS, poslankyně
FS, poslankyně PČR, členka vedení Burzy cenných
papírů Praha, lobbistická firma PAN Solutions, PR
agentura AMI Communications, Project Solutions s.r.o.,
externí spolupracovnice Institutu komunikačních studií
a žurnalistiky FSV UK, investor Accolade Fund Sicav,
Nadace Národní galerie v Praze a Nadační fond Sbírky
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moderního umění Národní galerie v Praze, členka sdružení
Fórum žen

8. 12. 2021 Zdena Javornická
ekonomka s téměř 30. letou zkušeností z řízení
Hlavního města Prahy, především s tvorbou a správou
rozpočtu a s dluhovou službou Prahy; v minulosti
členka představenstva ČKD Dukla, PPF banky; prošla
společnostmi Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pražská
vodohospodářská společnost, Pražská plynárenská
Holding, Pražská energetika holding; v současnosti členka
dozorčí rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání a
Nadačního fondu Praha ve filmu

15. 12. 2021 Martin Kratochvíl
jazzový hudebník a skladatel filmové hudby, cestovatel a
milovník velehor, kameraman a režisér dokumentárních
filmů zaměřených na cestování a světová náboženství,
spolumajitel společnosti IS TREND spravující privatizační
fond TREND, zakladatel koncernu Bonton, majitel
nahrávacího studia Budíkov, předseda Golem klubu, člen
představenstva protidrogové nadace Drop-In

16. 2. 2022 Ivan Pilip
politik, ekonom a podnikatel; v minulosti poslanec,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr
financí, viceguvernér Evropské investiční banky, pedagog
(Vysoká škola ekonomie a managementu, Diplomatická
akademie), člen institutu CASLA zaměřeného na podporu
demokratických změn v Latinské Americe, člen dozorčích
rad pěti nemocnic Pardubického kraje, podnikal v rodinné
firmě HEMA Malšice a dalších; úspěšně se vypořádal
s insolvencí způsobenou krizí v oboru nemovitostí v
letech 2008-2009; řídí a vlastní nakladatelství Bourdon a
společnost BALTRA

23. 2. 2022 Constantin Kinský
finanční poradce, správce rodového majetku a mecenáš;
v devadesátých letech pracoval v bance Merrill Lynch, byl
privatizačním poradcem a řídil poradenskou firmu Roland
Berger; předsedal Francouzsko-české obchodní komoře;
nyní dělá strategické poradenství pro vedení firem, koučing
a startupové high-tech projekty; vede rodinnou firmu
Kinský Žďár, která spravuje největší rozlohu soukromých
lesů na Vysočině, hospodaří se 750 ha rybníků, podniká
v zemědělství, provozuje hobby market a Muzeum nové
generace

2. 3. 2022 Klára Vaníčková
právnička, manažerka, vlastník a provozovatel sítě hotelů;
v letech 1992 byla právničkou, vedoucí právní sekce
a členkou výkonného výboru Fondu národního majetku,
místopředsedkyní dozorčí rady České pojišťovny, a.s.
a Západočeské plynárenské a.s.; později manažerem
ohrožených aktiv v ČSOB Leasing, a.s.; dnes s manželem
řídí rodinnou hotelovou firmu Hotelpro a.s. 16 let řídila
Hotel Best Western Plus Meteor Plaza a do roku 2018
byla zároveň členem představenstva Austria partners
hotels které zastupovali hotelovou značku Best Western
ve střední a východní Evropě. Nyní se věnuje obchodní
a marketingové činnosti v rámci společnosti a řídí hotel
Atlantic.

9. 3. 2022 Jan Mühlfeit
český manažer s mimořádným mezinárodním přesahem.
Téměř 22 let působil ve firmě Microsoft, z toho
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posledních 15 let v nejužším vedení, v letech 2007
– 2014 v pozici prezidenta Microsoft Corporation pro
Evropu. Je poradcem pro řadu vládních a mezinárodních
organizací, jako AIESEC, Světové ekonomické fórum,
Evropská komise, či OECD. Je držitelem řady ocenění,
včetně Nejlepšího manažera roku 1999. Podporuje řadu
charitativních projektů, člen dozorčí rady Nadace Charty
77, člen správní rady EABIS (Evropsaká akademie
firem ve společnosti) a člen správní rady AIESEC
(mezinárodní studentská organizace). Nyní působí jako
kouč top manažerů, olympijských vítězů a je autorem
mezinárodního bestselleru „The Positive Leader“. Na
základě hlubokých znalostí a zkušeností vytvořil unikátní
metodiku, jak najít osobní výjimečnost pro jednotlivce i
týmy. S touto metodikou pracuje ve svých seminářích
„Odemykání lidského potenciálu“ a „Odemykání týmového
potenciálu“ po celém světě. Pravidelně vystupuje na
nejlepších univerzitách na světě jako je INSEAD,
Cambridge, Imperial College, Stanford, MIT, Harvard, LBS
a mnoha dalších.

16. 3. 2022 Božena Jirků
první dáma českého dárcovství, jejíž Konto Bariéry
loni rozděluje již řadu let zhruba 55 milionů korun na
pomoc potřebným. Božena Jirků je již od roku 1992
zakladatelkou a ředitelkou Konta Bariéry a od roku 2002
výkonnou ředitelkou Nadace Charty 77. Organizovala
první významnou sbírku na Konto Míša nebo již 15
ročníků „Aukčního salonu výtvarníků“, kde vždy jednou
za dva roky stovky českých výtvarných umělců podporují
handicapované tím, že poskytnou bezplatně do dražby
svá díla a celý výtěžek prodejů putuje na Konto Bariéry.
S problematikou potřebných se podrobně seznámila již
před listopadem 1989 jako vedoucí dopisového oddělení
Československé televize, kde jí bylo možné pravidelně
vídat v pořadu „Nad dopisy diváků“ a kde připravovala
pořad „Vysílá studio Jezerka“, který byl předchůdcem
pozdějšího pořadu Občanské judo.

23. 3. 2022 Leoš Ryška
zakladatel a ředitel TV NOE, kněz, salezián, správce
farnosti Ostrava - Heřmanice, kameraman, střihač, režisér
a filmový producent, jednatel společnosti Telepace s.r.o.,
která vlastní licenci na televizní vysílání; v roce 2021
obdržel Ocenění ČBK za velký přínos v oblasti televizní
tvorby.

30. 3. 2022 Ivan Pilip
politik, ekonom a podnikatel; poslanec (1998 –
2002), ministr školství, mládeže a tělovýchovy a
ministr financí, viceguvernér Evropské investiční banky
(2004 – 2007); pedagog (Vysoká škola ekonomie a
managementu, Diplomatická akademie), člen institutu
CASLA zaměřeného na podporu demokratických změn
v Latinské Americe; člen dozorčích rad pěti nemocnic
Pardubického kraje; podnikal v rodinné firmě HEMA
Malšice, ve společnostech Mediterranea Real Estate
Investments CZ, Nikolajka City Park, Fortial Global
Investments, Trnová1, RPDV CZ, Conseille, Runway-
sun; úspěšně se vypořádal s insolvencí způsobenou krizí
v oboru nemovitostí v letech 2008-9 prodejem zámku
Trnová; řídí a vlastní nakladatelství Bourdon a společnost
BALTRA; podniká v zahraničí v oblasti financí, zemědělství
a nemovitostí.
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6. 4. 2022 Jiří Bartoška
divadelní a filmový herec, producent, majitel společnosti
Film servis festival Karlovy Vary a.s. a prezident
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech,
který je nejsledovanější a nejvýznamnější kulturní akcí
v České republice. Spoluzakladatel filmové distribuční
společnosti KVIFF Distribution s.r.o., která distribuuje
vybrané filmy uváděné na Karlovarském filmovém
festivalu. Řadu let působil jako člen prezídia a dozorčí rady
České filmové a televizní Akademie.

13. 4. 2022 Martin Holík
zakladatel a ředitel Radia Proglas, původem
elektroinženýr, katolický kněz, kaplan brněnské farnosti
u sv. Augustyna, kaplan Jeho Svatosti s právem užívat
titul monsignore, spoluzakladatel TV NOE, držitel medaile
sv. Cyrila a Metoděje udělené brněnským biskupem
Vojtěchem Cikrlem.

20. 4. 2022 Stanislav Přibyl
římskokatolický kněz a řeholník, magistr a doktor
teologie, Licenciát teologie, vystudovaný obor finance
a managementu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad
Labem; redemptorista, farní vikář (1996 – 1999) a farář
(1999 – 2008) na Svaté Hoře, provinciál pražské provincie
redemptoristů (2002 – 2011), prezident Arcidiecézní
charity Praha (2004 – 2008), generální vikář litoměřické
diecéze (2009 – 2016), generální sekretář ČBK (od roku
2016) a rektor kostela Panny Marie ustavičné pomoci v
Praze.

27. 4. 2022 Jan Juchelka
jeden z nejvýše postavených českých manažerů v
tuzemském bankovnictví, manažer roku 2019, generální
ředitel a předseda představenstva Komerční banky s
pětiletou zkušeností z centrály mateřské společnosti
Societe Generale; bývalý vedoucí pracovník a poslední
předseda výkonného výboru Fondu národního majetku.

4. 5. 2022 Pavel Kysilka
ekonom a bankéř; v letech 1992 až 1999 člen bankovní
rady a viceguvernér Státní banky československé a
později České národní banky, od prosince 1997 do
července 1998 pověřen zastupováním guvernéra České
národní banky v plném rozsahu; po odchodu z ČNB
byl ve vedení české Erste Group, v letech 2011 až
2015 generálním ředitelem České spořitelny, v letech
2011 a 2012 zvolen Bankéřem roku; v roce 1990 byl
proděkanem Národohospodářské fakulty VŠE; 1994 –
1997 expertem Mezinárodního měnového fondu, byl
členem prezidia Fondu národního majetku, členem správní
rady VŠE a o.p.s. Smetanova Litomyšl, členem Rady
Národního divadla a Národní ekonomické rady vlády,
členem prezidentem klubu Formule 1 v ČR; od roku 2019
předsedou dozorčí rady Českých drah a od roku 2020 je
členem a místopředsedou Rady České televize; zakladatel
firmy 6D Institut, s.r.o. a 6D Academy, z.ú.

11. 5. 2022 Tomáš Holub
katolický kněz, první vojenský kaplan a plukovník
v záloze, generální vikář královéhradecké diecéze,
generální sekretář ČBK, kapitulní děkan Vyšehradské
kapituly, biskup plzeňské diecéze.

18. 5. 2022 Petr Glogar, Pavel Hrkdina, Klára Jirsová
místo: Hradčanské náměstí, FORTNA
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od 16:45 je možná prohlídka kláštera

17:30 - 19:00 proběhne seminář

Glogar Petr
bosý karmelitán – klášter Hradčany Řádu bosých
karmelitánů, rodinný terapeut, ředitel Fortny. Vystudoval
KTF UK a teologickou a psychologickou specializaci
získal v Římě. Absolvoval výcvik v rodinné terapii
psychosomatických poruch v SKT Liberec a výcvik
ve vztahové psychoterapii rodičů a dětí IPDAR. Vede
soukromou psychoterapeutickou praxi. Baví ho práce s
prolínáním psychického a spirituálního rozměru člověka.
Od roku 2001 se každoročně aktivně podílí na vedení
mužského Rituálu přechodu pro dospělé muže.
Vede semináře pro mužské skupiny a manželské páry a
duchovní cvičení.

Pro inspiraci:
„Fascinují mne nové začátky.“
„Pane Bože, dělám, co umím.“

Hrdina Pavel
muž, křesťan, manžel, otec čtyř dcer a jednoho syna, děda
sedmi vnoučat. Vystudoval fyziku, v devadesátých letech
založil firmu, která se zabývá technologiemi pro speciální
sportovní trávníky. V roce 2000 stál s partou kamarádů u
zrodu mužského neformálního sdružení Chlapi a věnuje
se mu dodnes. Je rovněž členem týmu Fortny – kláštera
bosých karmelitánů v Praze na Hradčanech, kde má na
starosti finance a velké projekty Fortny.

Pro inspiraci:
„Sázím víc na intuici než na racionalitu.“
„Baví mně klást si otázky.“

Jirsová Klára
překladatelka z francouzštiny, doktorandka Ústavu filozofie
a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v
Praze, členka redakční rady revue Salve, koordinátorkou
projektů Centra teologie a umění při Katolické teologické
fakultě Univerzity Karlovy, dramaturgyně programu
Dominikánské 8, místa vzdělávání a kultury při klášteře
sv. Jiljí v Praze, spolupracovnice ČRo-Vltava (pořad
Spirituála).

Pro inspiraci:
"Otevřít se současnosti"
"Propojovat různé světy"

Setkání budou bez pouček, ale zato s osobními příběhy. Setkání proběhnou formou dialogu s heslem: „Zeptejte se mě
na to, co považujete za důležité vy, já vám odpovím na to, co považuji za důležité já." Účastníci kurzů budou mít možnost
setkání se zkušenými manažery a budou mít možnost konfrontovat je s poučkami z přednášek i se svými vlastními
představami o řízení. Jako hosté budou pozváni lidé ochotní mluvit o svých zkušenostech s řízením, o svých úspěších i
neúspěších. Cílem je pozvat co nejméně sourodou skupinu lidí, aby byla každá výpověď originálním odhalením různých
aspektů řízení, stejně jako výpovědí o různém prostředí a různých okolnostech, ve kterých management probíhá. Hosté
budou vybíráni z okruhu podnikatelů, manažerů a majitelů firem, malých i velkých, tuzemských i zahraničních. Budou
pozváni i lidé z veřejné správy, z neziskových organizací, organizátoři kulturních akcí, režisér a producent filmu. V
posledním bloku setkání budou pozváni lidé působící v církvi na různých pozicích a na různých úrovních: farář, biskup,
manažer či vlastník křesťanského média, představitel charity, církevní školy, představitel České biskupské konference.

Seminář v každém výukovém dni naváže na tříhodinový přednáškový blok. Začne v 18 hodin a bude trvat 1 hodinu. Ve
skutečnosti bude vše záviset na ochotě a otevřenosti hosta a na intenzitě dialogu, který se podaří navázat. Jména a
konkrétní termíny setkání budou na těchto stránkách doplňována tak, jak se je podaří domluvit a potvrdit.


