P OZV ÁN KA
na XXII. KONFERENCI MANAŽERŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ
9. - 10. dubna 2014
OREA Hotel Santon, Brno
Přístavní 1064/38, 63500 Brno-Bystrc
Vážené dámy, vážení pánové,
srdečně Vás zveme na XXII. Konferenci manažerů a vedoucích pracovníků, kterou pořádá ALTEGO s.r.o.
Naše firma se již od roku 1997 zabývá vzděláváním pracovníků firem a konference pořádáme už od roku 2000. Naše
konference získaly velmi dobré jméno především kvalitou témat i vystupujících osobností a přátelskou neformální
atmosférou.
Když jsme přemýšleli, jakým směrem konferenci tentokrát zaměřit, rozhodli jsme se pro opravdu velmi zajímavé a
aktuální téma: Co tvoří úspěch? Osobnost? Tah na branku? Sebemotivace? Schopnost překonávat překážky? Vnitřní
disciplína? ...
Záměrem je zprostředkovat setkání úspěšných osobností napříč různými obory. Chceme umožnit výměnu zkušeností
na bezesporu zajímavé téma a vytvořit prostředí, které Vám umožní se zamyslet nad svým životem a zeptat se i na
názory ostatních. Součástí konference jsou také panelové diskuse na téma: Objevení vnitřní motivace, Překonávání
překážek, Dlouhodobé udržení vlastní energie.

CÍLE KONFERENCE





Setkání se zajímavými osobnostmi, manažery, vedoucími pracovníky a personalisty z různých firem.
Příležitost k výměně zkušeností, názorů a postojů.
Inspiraci pro další práci.
Navázání pracovních i přátelských vztahů …. a to vše v přátelské neformální atmosféře.

STŘEDA 9. dubna 2014
Celá konference, jak už je u nás tradicí, začíná ve 14.00 hod. prožitkovou částí v duchu
ÚSPĚŠNÁ FIRMA - ÚSPĚŠNÝ TÝM.

I. PROŽITKOVÁ ČÁST: JDEME SPOLEČNĚ k naplnění osobního a společného záměru
Ve firmách jde většinou nejen o úspěch jednotlivců, ale zejména o dlouhodobý úspěch celé firmy. Ten samozřejmě
závisí nejen na úspěšných jednotlivcích, ale právě na jejich propojení, které je přesahuje a vytváří vyšší kvalitu a
synergický efekt.
Kladete si podobné otázky?
 Jak z jednotlivců vytvořit úspěšný tým?
 Jak využít odlišnost pro vzájemné obohacení, vytváření synergie a vyšší kvality?
 Jak dosáhnout přijetí principu spoluodpovědnosti za vše, co spoluutváříme?
 Jak rozvíjet a využit osobní i týmový potenciál, to nejlepší, co v sobě každý má?
Odpovědi můžete získat v prožitkové části konference v praktické ukázce nového programu, jehož hlavním cílem je
posílení skupinové dynamiky, vzájemného naladění a sladění, synergie.
Mgr. ANTONÍN TOMEK, vedoucí prožitkového programu - lektor, kouč

II. VEČERNÍ PROGRAM
1. část večera: Pozvání vystoupit a pobavit Vás přijalo duo Richard Pohl (piano) a Petr Babula (zpěv):

Mgr. Richard Pohl – pianista, pedagog hudební fakulty JAMU a uměleckého gymnázia Pavla Křížkovského v Brně
Vystupoval a natáčel nejen v ČR, ale i v Mexiku, Švédsku, Belgii,
Lucembursku, Německu, Rakousku a Francii. Kromě koncertní a pedagogické
činnosti se věnuje též manažerské práci - jeho agentura Melodia Art se zabývá
především pořádáním a zprostředkováním benefičních akcí a umožňuje
vystoupení mladým a začínajícím umělcům.
Jako pianista se věnuje především komorní hudbě a spolupráci s významnými
operními sólisty, nicméně občas pořádá i přednáškové recitály a komponované
večery na přání.

doc. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D.
– absolvent Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
V současnosti působí na Ústavu přírodních léčiv FaF VFU jako docent. Již v
průběhu studia se věnoval aktivně klasickému opernímu zpěvu, v letech
2001 - 2003 působil jako sólista Moravského divadla Olomouc, kde jeho první a
nejoblíbenější rolí byl Kecal ve Smetanově Prodané nevěstě.
2. část večera: Společenský večer spojený s aukcí ve prospěch Nadace Altego obohatí svým vystoupením brněnská
jazzová skupina TRES QUATROS KVINTET, která nám zahraje k poslechu i tanci.

TRES QUATROS KVINTET
(Petr Smékal – saxofony, Lukáš Duchoň – klávesy, Jarek Viteker – kytara,
Ondřej Klusáček – baskytara, Michal Jirásek – bicí)
Skupina mladých brněnských muzikantů hraje především energickou
instrumentální muziku. Ve svých vlastních kompozicích i cover verzích hitů
od The Beatles a Oasis spojují jazzová sóla s funkem a pevným groovem.
Tres Quatros Kvintet vyhrál na jaře roku 2013 první místo ve vyhledávací
soutěži JazzFruit festivalu Mladí ladí jazz. V lednu 2014 nahrála skupina své
první debutové album.

ČTVRTEK 10. dubna 2014
HLAVNÍ KONFERENČNÍ ČÁST
Ústřední téma konference: CO TVOŘÍ ÚSPĚCH?
Pozvané úspěšné osobnosti se podělí o své názory a zkušenosti například nad otázkami: V čem tkví
tajemství dlouhodobého úspěchu? Na čem záleží, jestli člověk dosáhne velkého úspěchu ve svém oboru či
ne? Kde vzít vnitřní motivaci a energii k překonávání mnohých překážek? Co je vlastně vnitřní motivací? Jak
hospodařit se svou energií a udržet úspěch dlouhodobě? Jaký má smysl usilovat o úspěch? Jak vést
k úspěchu ostatní ze svého okolí?

Ing. JIŘÍ DENK, vedoucí sekce - lektor a ředitel společnosti ALTEGO s.r.o.

POZVÁNÍ K VYSTOUPENÍ NA NAŠÍ KONFERENCI PŘIJALI:
Ing. Kvido ŠTĚPÁNEK
Majitel společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o. Oceněn jako Podnikatel roku 2002.
Isolit-Bravo je ryze českou firmou a uznávaným dodavatelem světových firem zejména z
automobilového průmyslu a segmentu spotřebičů pro domácnost. Firma má cca 500 zaměstnanců,
roční obrat přes 900 mil. Kč, z toho 60% export. Bývalý konstruktér Kvido Štěpánek patří mezi
známé a výrazné továrníky. Získal řadu ocenění.

Věra ČÁSLAVSKÁ
Sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně
Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Trenérka a významná sportovní
funkcionářka. Po sametové revoluci byla předsedkyní Československého olympijského výboru
(1990-1996) a členkou Mezinárodního olympijského výboru (1995-2001). O jejím životě vyšly dvě
knihy „Cesta na Olymp“ a „Život na Olympu“.

Ing. Petr ZELÍK
Majitel a jednatel společnosti Oxalis, s.r.o. (výrobce, distributor a provozovatel sítě prodejen
sypaného čaje a výběrové kávy). Firmu založil v létě 1993 s cílem vybudovat velkoobchod se
sypaným čajem. Nyní má 24 vlastních prodejen v ČR a SR a poskytuje franchisovou licenci dalších 16
prodejním jednotkám. Produkty společnosti odebírá více než 700 odběratelů v ČR a vyváží do 35
zemí. Od září 2013 vlastní jednu z nejmodernějších pražiček kávy na českém trhu.

Prof. MUDr. Pavel PAFKO, DrSc.
Český břišní a hrudní chirurg. 28. 10. 2013 vyznamenán medailí „Za zásluhy“.
V letech 1992-2010 působil jako přednosta III. Chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol. V roce 1996 odoperoval Václavu Havlovi nádor na
plicích. V prosinci 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic v ČR. Ve své knize „Šlo to
skoro samo“ vypráví o svém osobním i profesním životě.

Margareta KŘÍŽOVÁ, MBA
Investorka, partnerka společnosti CEAG s.r.o.
Absolventka Školy mezinárodních a veřejných vztahů Executive MBA na ESCEM School
of Business and Management (University of New York) Praque. Již 20 let se věnuje obchodnímu
poradenství, investicím, fúzím a akvizicím. Vystupovala v pořadu Den D a píše vtipný blog o životě
investorky. Řídí se zdravým selským rozumem a věří, že každý business byl jednou malý.

Dr. Zbigniew Jan CZENDLIK
Římskokatolický kněz polské národnosti působící už 20 let v ČR a děkan lanškrounský.
Je oblíbeným knězem nejen díky své mediální popularitě, ale i pro svoji otevřenost a jemný humor.
S noblesou ukazuje, že lze ctít křesťanské tradice i poslání kněze a přitom nebýt upjatým a vážným
představitelem církve. Provozuje dům pěstounské péče a podílí se na řadě charitativních projektů
ve prospěch postižených dětí a seniorů. Moderuje např. televizní pořad „Uchem jehly“.

Ing. Roman PETR
Ředitel společnosti Copy General, s.r.o.
Před 20 lety z pozice nadšence a ještě coby studenta VŠE rozjížděl českou pobočku americké
společnosti Copy General a dokázal z ní vybudovat jednoho z předních hráčů ve střední a východní
Evropě. Copy General dnes již není jen „kopírování a tisk“, ale také firemní elektronická komunikace
a propagační služby pro podnikatele.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
PROŽITKOVÁ SEKCE KONFERENCE
9. dubna 2014
13.00 – 14.00

Příjezd a prezence účastníků prožitkové části

14.00 – 18.00

Prožitková část: JDEME SPOLEČNĚ k naplnění osobního a společného záměru

18.30 – 20.00

Večeře

20-00 – 21.00
21.00 – 24.00

Vystoupení dua Richard Pohl (piano) a Petr Babula (zpěv)
K poslechu a tanci zahraje brněnská jazzová skupina TRES QUATROS KVINTET

KONFERENČNÍ ČÁST
10. dubna 2014
8.30 – 9.00

Prezence účastníků konferenční části

9.00 – 9.50

Úvodní slovo
Představení účastníků
Vyhodnocení prožitkové části z předešlého dne
Novinky Altega

9.50 – 10.10

Přestávka

10.10 – 12.30

Příspěvky řečníků a moderovaná diskuse

12.30 – 14.00

Oběd

14.00 – 16.30

Příspěvky řečníků a moderovaná diskuse

16.30 – 16.50

Přestávka

16.50 – 17.15

Prezentace nejdůležitějších myšlenek a momentů z konferenční části

17.15

Ukončení konference

Věříme, že Vás program i struktura konference potěšila a že spojíte příjemné s užitečným
a přijmete na tuto konferenci naše pozvání.
Těšíme se na Vás.
Tým firmy ALTEGO s.r.o.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 3.500,- Kč bez DPH (k úhradě: 4.235,- Kč včetně 21% DPH)
 Úhradu proveďte prosím na CITIBANK č. účtu: 8900064858/2600
 Variabilní symbol: číslo zálohové faktury, konstantní symbol: 0308
 Na základě přihlášky Vám pošleme zálohovou fakturu.
 Daňový doklad bude zaslán poštou po připsání uhrazeného poplatku na výše uvedený účet.
 Platba musí být uhrazena před zahájením konference.

UBYTOVÁNÍ:
Dle Vašeho požadavku Vám budeme rezervovat na Vaši firmu ubytování (není zahrnuto v účastnickém poplatku).
Cena: jednolůžkový pokoj

1.085,- Kč/1 noc včetně snídaně

dvoulůžkový pokoj

1.287,- Kč/1 noc včetně snídaně

Storno poplatky za ubytování:
15 – 7 dní: 50% z ceny pokoje
6 – 0 dní: 100% z ceny pokoje

POČET ÚČASTNÍKŮ:
 Počet účastníků je omezen. Maximální počet účastníků z jedné firmy je 5 osob.

PRO ÚČASTNÍKY PROŽITKOVÉ ČÁSTI:
 Doporučené oblečení: pohodlné, neformální (podle počasí bude upřesněno, možnost venkovní aktivity).

SPOLEČENSKÝ VEČER A KONFERENČNÍ ČÁST:
 Společenský oděv.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS (zahrnuto v účastnickém poplatku):
 Materiály pro každého účastníka konference.
 Občerstvení a nápoje formou coffee breaku.
 Oběd, večeře, večerní program.
… a samozřejmě zajímavý program po celou dobu trvání konference.

POŘADATEL A INFORMAČNÍ SERVIS:
ALTEGO s.r.o., Kameníčkova 2, 616 00 Brno
Tel.: 541 427 611, e-mail: kancelar@altego.cz

