
„Naše vize uskutečňujeme bez hranic„ 
 

Pod tímto krédem se dne 15. října 2008 konala v Praze na Žofíně 1. česko - slovenská 

konference podnikatelek a manažerek. Tuto slavnostní akci pořádali Klub manažerek ČMA a 

TOP CENTRUM slovenských podnikatelek, ve spolupráci s Velvyslanectvím SR v ČR. 

Osobní záštitu nad konferencí přijaly manželky prezidentů ČR a SR paní Livia Klausová a 

paní Silvia Gašparovičová, které také v úvodu jednání pronesly krátké pozdravy. 

Konference měla řadu významných partnerů, odbornou podporu poskytla i Unie 

podnikových právníků ČR o.s.. Logo Unie bylo v průběhu konference promítáno v předsálí, 

kde probíhaly diskuse účastnic o přestávkách konference. 

Pracovní část byla rozdělena do čtyř bloků:  

 Byznys – podnikání bez hranic 

 Manažerka 

 Spojení mezi pracovním a soukromým životem 

 Žena a její místo v malé a velké politice. 

Ke každému z témat vystoupila řada zajímavých osobností z oblasti podnikání, vědy i 

politiky. Za všechny zmíním ty, které mne osobně zaujaly nejvíc. 

  

Jan Mühlfeit, Chairman Europe Microsoft Corporation, na exaktních údajích poukázal na 

nutnost zapojení žen do světa podnikání i politiky. 

Paní Dagmar Steimetz, členka řídícího výboru FCEM, nás poučila o zásadách networkingu a 

podělila se s námi o své zkušenosti z Německa.  

Paní Milena Veselá, spolumajitelka rodinné firmy ProMoPro, za svůj zanícený výklad o 

začátcích a úspěších jejich rodinné firmy sklidila srdečný aplaus.  

Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEM, se nebál tvrdit a dokazovat, že žena má 

nepřekonatelné vlastnosti být lepší v manažerské pozici než muž. Za své vystoupení byl 

odměněn velkým potleskem. 

Mimořádně zajímavým pak byl blok věnovaný tématu Žena a její místo v malé a velké 

politice.  

Krátké, ale velice rázné a výstižné, tak je jejím zvykem, bylo vystoupení paní Jany 

Bobošíkové, poslankyně Evropského parlamentu. 

O své zkušenosti z velké politiky se podělila též paní Anna Čurdová, poslankyně Parlamentu 

ČR.  

Paní Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího centra se odhodlala přečíst dopis 

své dcery, který vyvolal na tvářích posluchačů směs úsměvů, dojetí a souhlasného 

přikyvování.  

 

Zajímavé byly mnohé další příspěvky, ať už účastnic ze Slovenska, žen manažerek, 

podnikatelek, dalších hostů, ale lepší to bylo zažít, slyšet a vidět. Energie, která vyzařovala z 

přednášejících až do auditoria. K jednotlivým tématům pak probíhaly živé diskuse 

v neformálních kroužcích. 

Tato atmosféra se pak přenesla i do slavnostního večera, kam přišli jako hosté i Peter Brňo, 

velvyslanec SR v ČR a Pavel Bém, primátor hl.m. Prahy. 

Třešničkou na dortu pak byl koncert PRAKO (Pražský akordeonový orchester) a módní 

přehlídka slovenské návrhářsky Juliany Bittererové. 

 

Doufám, že toto malé ohlednutí přispěje k rozhodnutí dalších členek UPP pro účast na některé 

z dalších podobných akcí.  

 

       Darina Vetyšková, členka UPP ČR 


