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5. výročí založení JCI SB
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou newsletter JCI
Czech Republic za první pololetí roku
2015. I v tomto období proběhlo velké
množství akcí na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Z hlediska mezinárodního je
letošní rok však rokem
historickým a historii je
potřeba si připomínat.
Právě letos je to přesně 100 let od položení
základů organizace Junior Chamber InternaBlanka Bendlová tional, Henry Gissenbierem, Jr., který založil
spolu se dvaatřiceti muži v St. Louis
13. října 2015 Young Men‘s Progressive
Civic Association. Henry věřil ve smysl rozvíjejícího přátelství, které by udělalo z dobrého chlapce ještě lepšího,
z dobrého studenta zdatného odborníka a z dobrého člověka aktivního člena společnosti. Uvědomil si, jakou sílu
změnit svět k lepšímu mohou mít mladí
lidé, pokud pracují společně.
Junior Chamber International vznikla oficiálně v roce 1944 v Mexico City,
kde proběhlo historicky první mezinárodní setkání zástupců z 8 zemí. O dva
roky později se v Panamě konal první
Světový kongres JCI, na kterém se sešlo 44 delegátů ze 16 zemí a byly přijaty
stanovy JCI včetně preambule, která je
platná dodnes. Z důvodu vyšší efektivity a zajištění kontinuity a archivace záznamů byl v roce 1950 zřízen trvalý JCI
sekretariát, který dnes sídlí v americkém St. Louis. Ve městě, kde před sto
lety organizace vznikla a kde proběhlo
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Mezinárodní akce

k připomenutí této události 23. 7. 2015
slavnostní odhalení památníku symbolizujícího 100 let hnutí JCI a jeho pozitivního vlivu na společnost.
Pro některé z Vás možná bude novinkou, že první pobočka JCI vznikla
v České republice v Praze již v polovině devadesátých let, nicméně neměla
dlouhého trvání. Tato historie se opakovala také přibližně před deseti lety.
Z poboček, které dosud fungují, vznikli
jako první Hospodářští junioři Karlovarského kraje v roce 2008 (od roku 2012
součástí JCI West Bohemia). O dva roky
později to byli v Českých Budějovicích
Hospodářští junioři Jihočeského kraje,
v roce 2011 Hospodářští junioři Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (přejmenovaní v roce 2012 na JCI West Bohemia)
a národní sdružení Hospodářští junioři
České republiky, které v loňském roce
přijalo název JCI Czech Republic.
V roce 2013 se nám po třech letech
podařilo splnit veškeré afiliační podmínky a stali jsme se plnoprávnými členy
celosvětové organizace Junior Chamber
International. Poslední den v roce 2013
právně vznikla JCI Prague a na jaře tohoto roku jsme zavítali do Hradce Králové, kde vzniká dosud poslední, čtvrtá
pobočka JCI East Bohemia. Věřím, že
tentokrát se nám podaří organizaci a její
pobočky v ČR zachovat, ba naopak jsem
si jista, že se nám v průběhu několika
let podaří rozrůst se do všech krajských
měst. Máme z procesního pohledu dobře nastavené základy a kvalitní jádro
členů. Daří se nám získávat nové partnery v regionech i na celostátní úrovni.
Zkrátka máme dobře našlápnuto! Jsem
ráda, že mohu stát u budování naší

organizace téměř od začátku, od června 2011. Za tu dobu jsem se mohla
podílet na realizaci desítek akcí a projektů na lokální i národní úrovni, navštívit na dvě desítky mezinárodních akcí,
včetně evropských a světových kongresů JCI, poznat stovky mladých aktivních
lidí rozdílné národnosti, barvi pleti i vyznání. Všechny však spojuje jedno - touha být stále lepší (heslo JCI “Be Better”)
a realizace projektů, které mají pozitivní vliv na okolí, kterém žijeme. Být členem JCI totiž znamená nebýt sobecký
a lhostejný.
Znamená to zajímat se o dění kolem
sebe a pomoci tam, kde je potřeba, protože ne všichni si dokáží sami pomoci
a vyřešit samostatně problémy týkající
se dané komunity. Členové JCI jsou aktivní jedinci, kteří mají zájem být lepšími - zaměstnanci, podnikateli, občany,
zkrátka lidmi. Členství v JCI nám dává
možnosti se rozvíjet, osvojovat si nové
znalosti a dovednosti, poznat zajímavé
lidi či významné osobnosti, se kterými
bychom se za normálních okolností neměli možnost setkat. A navíc, v rámci
JCI vznikají dlouhotrvající přátelství, které jsou prohlubována prostřednictvím
realizace společných projektů, ze kterých mají radost a prospěch druzí. Jsem
vděčna JCI za to, že jsem lepším člověkem a za poznání a přátelství, která
jsem díky členství v organizaci získala.
Využijte i Vy tuto možnost z buďte aktivním členem JCI!
Přeji Vám příjemné čtení a mnoho inspirace a elánu ve Vašem životě.
PhDr. Blanka Bendlová, MBA
Prezidentka JCI Czech Republic
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Teambuilding lokálních poboček na Šumavě
23. – 25. ledna proběhlo poprvé v historii JCI Czech Republic intenzivní školení
určené novým vedením lokálních poboček, tzv. Kick-off. Akce, která probíhala
v útulném penzionu v Bayerisch Eisenstein se zúčastnili zástupci všech stávajících lokálních organizací – JCI Prague,
JCI South Bohemia i JCI West Bohemia
za přítomnosti členů národní rady, kteří
akci připravili. Vedle JCI Czech Academy a Národního kongresu CZEKO se tak
jedná o třetí akci, která je organizována
ze strany národního vedení pro členy lokálních organizací za účelem vzdělávání
členů a teambuildingu. Akce byla obsahově věnována řízení lokální organizace,
rolím členů lokální rady, marketingu a PR,
získávání, motivace a aktivizace členské
základny, využívání informačních technologií v rámci organizace a řízení úspěšných projektů. Akce sklidila úspěch mezi
účastníky a rozhodně se stane pravidelnou startovací akcí pro nové lokální rady
i v budoucnu. Akce se zúčastnila i Hana
Hajová z JCI Prague, která se s námi podělila o své dojmy z akce. Níže s ní přinášíme rozhovor.
Jsi novým členem JCI Prague, můžeš
se nám v krátkosti představit?
Ano, určitě a ráda. Mé jméno je Hana
Hajová a členem JCI
jsem krátce. Profesí
jsem chemický inženýr, pracovala jsem
v Chemoprojektu a. s.
či Škoda Auto. V poslední době jsem působila ve vědeckém
sektoru, jako vědecký pracovník na VŠCHT a Akademii věd
– Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského.
Ve zkratce - jsem kreativní člověk s myslí
technika, podnikatelskou duší a nejlépe se
cítím v multikulturním prostředí.
Jak jsi se dozvěděla o JCI a proč jsi se
stala členem?
O JCI jsem se dozvěděla díky konferenci CZEKO 2014, která se uskutečnila v Praze. Konference se mi velmi líbila a velmi rychle jsem se rozhodla, že se
chci stát členem mezinárodní neziskové
organizace, s kterou sdílím vizi a myšlenku, a to vytváření pozitivních změn.
Kick-off byl první JCI akcí, které jsi se
zúčastnila. Jak se ti líbila?
Kick-off byl pro mě přínosnou akcí
a velmi příjemně strávený čas. Seznámila

Účastníci JCI Kick-off.

Členky JCI South Bohemia Mirka Lorencová a Týna Mokráčková prezentují projekt, který by
rády rozjely v letošním roce v Českých Budějovicích.

jsem s představiteli národní rady a všech
lokálních rad. Díky zajímavým školením a workshopům jsem se dozvěděla
mnohem více o možnostech spolupráce
v JCI, plánech JCI Česká republika, ale
take něco vice sama o sobě, ve smyslu
svého osobního seberozvoje.
Co bylo pro tebe největším přínosem?
Pro mě osobně bylo největším přínosem zjištění, že JCI Česká Republika je
parta moc fajn lidí, kteří mají za sebou
kus velké a záslužné práce.
Jsi nově členem JCI Prague. Jaké
máš v rámci JCI plány? Co plánujete
za projekty či jak se konkrétně ty budeš chtít zapojit?
Plánů je spousta a do všech se ráda
více či méně aktivně zapojím. Plánujeme
projekt “Cyklograf”, jedná se o kino, které
bude poháněné šlapacími koly. V tomto
projektu je hlavní myšlenkou podpora životního prostředí využitím obnovitelných
zdrojů energie. Cílem dalšího projektu je
spolupráce se vzdělávacími institucemi,

povedou se debatní a mediátorské cvičení, snahou projektu bude také prohloubení spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělavacím sektorem.
Projekt “TOYP” (Ten Outstanding Young
Persons) má za cíl nalezení desíti talentovaných mladých lidí, kteří dosáhli významných a přínosných výsledků v desíti
různých oblastech, např. v oblasti kultury,
ekonomie, vědy či medicíny. Tito mladí
talenti budou dále přihlášeni do mezinárodní soutěže. Dále budou organizována
různá setkání (např. bowling, den s vědou či různé vzdělávací semináře), kde se
velmi rádi setkáme s lidmi, kteří sdílí vizi
JCI a rádi by se aktivně zapojili do JCI
projektů a dalších aktivit.
V čem vidíš osobní přínos JCI?
Hlavní přínos vidím v poznávání nových a zajímavých lidí. Dále v realizaci
svého potenciálu a učení se novým dovednostem a přitom realizovat projekty,
které mají smysl a vedou ke kultivaci prostředí, ve kterém žijeme.
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Setkání s německými podnikateli v Praze
Dne 6. 3. 2015 se v Praze uskutečnilo setkání členů JCI se zástupci německých podnikatelů z Pasova sdružených
pod Unii malých a středních podniků
CSU (Mittelstands-Union der CSU).
Za JCI West Bohemia se setkání zúčastnili prezidentka JCI Czech Republic Blanka Bendlová, Jan Drexler a Aleš
Procházka, za JCI South Bohemia se
Vladislav Nadberežný a Štěpán Bittner.
Úvod setkání se uskutečnil v reprezentativních prostorech Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR. Ředitel
Zastoupení pan Dr. Hannes Lachmann
přivítal delegaci podnikatelů a prezentoval podnikatelské prostředí v ČR. Za německé podnikatele pronesl úvodní slovo
předseda Unie malých a středních podniků z Pasova pan Klaus Fiedler.
Další částí programu byla prezentace pana doc. Karla Havlíčka, předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Ten
představil AMSP ČR a doplnil informace
k podnikatelskému prostředí v ČR.
Úvodní část zakončila svou prezentací Blanka Bendlová, národní prezidentka JCI Czech Republic pro rok 2015.
Představila činnost JCI v ČR i ve světě,
její historii, poslání, neziskové projekty
a přínosy pro členy JCI.
Podnikatelé z Německa název „JCI“
neznali a bylo pro ně nové zjištění, že
JCI v Německu je totožná s organizací Wirtschaftsjunioren („hospodářští
junioři“).

„Z pohledu člověka, který se také
zabývá česko-německými obchodními
vztahy, bylo pro mne zajímavé, seznámit
se s názorem „oficiálních představitelů
Německa v ČR“ na podnikání v Česku –
s pohledem z venku - out of box.“ dodává Aleš Procházka, jednatel společnosti
a.i.m. Agentur s.r.o.
Druhá část programu se uskutečnila v jedinečných střešních prostorech
Česko-německé obchodní a průmyslové komory (dále ČNOPK), kde lze krásně vidět celé centrum Prahy. V úvodu
čekalo na účastníky vřelé přijetí od pana
Bernarda Bauera, výkonného člena
představenstva ČNOPK a osvěžení
v podobě nápojů.
Po krátkém osvěžení představil pan
Bauer pozici a činnost ČNOPK a její
přínos pro podnikatele. Dále představil projekt „Průmysl 4.0“, který je pro
ČNOPK prioritou pro rok 2015. Cílem

Členové JCI Czech Republic spolu s předsedou AMSP Karlem Havlíčkem.
Zleva: Aleš Procházka, Štěpán Bittner, Jan
Drexler, Karel Havlíček, Blanka Bendlová, Vladislav Nadberežný.

projektu „Průmysl 4.0“ je posunout vývoj v digitalizaci průmyslu. Jedná se
o tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci, která přináší úplné digitální propojení všech
úrovní tvorby přidané hodnoty - od vývoje výrobku až po logistiku. Projekt je
pod záštitou MPO a vlády ČR a má pro
podniky veliký potenciál. O programu
se více dozvíte na webu ČNOPK: http://
tschechien.ahk.de/cz/tema-roku-2015/.
Po přednášce p. Bauera seznámil
podnikatele s rozdíly německého a českého pracovního práva (Zákoníku práce)
advokát pan Arthur Braun ze společnosti bpv Braun Partners s.r.o. „Zajímavé
pro mne z této části bylo, že advokátní kancelář ve svých smlouvách opouští ustanovení o rozhodčím soudu a při
řešení sporů se přiklání ke „klasickému
soudu“. Dle slov pana Brauna, i přes delší dobu trvání sporů u klasického soudu,
nyní upřednostňují otevřenost jednání
a možnost odvolání.“ dodává překvapeně Aleš Procházka.
V závěru setkání byl připraven bohatý
catering a možnost seznámit se a diskutovat s německými kolegy. Setkání
poskytlo platformu pro získání nových
kontaktů, zajímavých informací i setkání
s kolegy z JCI. Nyní bude na účastnících,
aby tyto možnosti využili… Za svou osobu hodnotím setkání jako zdařilé a jsem
rád, že jsem se mohl zúčastnit.
Autor: Aleš Procházka, člen JCI West
Bohemia, jednatel a.i.m. Agentur s.r.o

Návštěva světové viceprezidentky Lisan Bentjees v České
republice
Ve dnech 9. -12. 4. 2015 nás navštívila Lisan Beentjes, Viceprezidentka
zodpovědná za JCI Czech Republic.
Během své návštěvy se potkala se členy všech poboček JCI ČR. Svou cestu zahájila v Plzni, kde se setkala se
členy JCI West Bohemia, kteří budou
hostit letošní národní kongres CZEKO
2015. Se členy JCI Prague absolvovala jednání na Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, jehož cílem
bylo nastartování vzájemné spolupráce a svou cestu zakončila v Českých
Budějovicích, kde se zúčastnila valné
hromady JCI Czech Republic a oslavy
5. výroční založení JCI South Bohemia.

Členové JCI Czech Republic a viceprezidentka Lisan Bentjees na jednání s Christianem
Rühmkorfem, vedoucím komunikace a public
affairs Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Členové JCI West Bohemia na setkání s viceprezidentkou Lisan Bentjees.
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JCI South Bohemia - Hospodářští junioři Jihočeského kraje
oslavili 5. výročí ve velkém a „vysokém“ stylu
vzácnými hosty byla i viceprezidentka
JCI Lisan Bentjees. Samozřejmě nechyběli ani partneři a přátelé z Německa a Rakouska. Protože si všichni členové velmi považují tohoto výročí, bylo
zvoleno ústředním tématem zdolávání
vrcholů. Hlavní moderátorská dvojice
Vojta Kačírek a Jiří Nevečeřal, mimochodem krásně stylově oblečeni v retro horolezeckých oblecích, postupně
představili všem sdružení, jeho aktivity
a významné akce v uplynulé historii.

Každý účastník obdržel na památku upomínkový odznak 5. výročí založení.

JCI South Bohemia - Hospodářští
junioři Jihočeského kraje velkolepě
oslavili své páté výročí. Ano, už je to
5 let – 5. února 2010 se sešlo několik
zakládajících členů (Vojtěch Kačírek,
Stanislav Vachta, Michal Cepák a Lenka Vohradníková) a za podpory karlovarských a bavorských partnerů založili
Hospodářské juniory Jihočeského kraje. Od té doby se počet členů znásobil a uskutečnilo se hodně zajímavých
a prospěšných akcí. Tudíž bylo na co
vzpomínat.
Na akci se v Českobudějovickém lanovém centru Lanovka sešlo více než
60 členů a přátel sdružení JCI SB. Mezi

South Bohemia - Hospodářských juniorů Jihočeského kraje, zakladateli
Vojtovi Kačírkovi. Je to především jeho
neúnavná činnost, podpora a spousta
energie, kterou do sdružení vložil, bez
níž by sdružení nebylo tam, kam se
dnes dostalo. Vojto, děkujeme!!!

Aby byl večer skutečně stylově horolezecký, nechyběl lehce odvážný raut
doplněný i o vysokohorské pochoutky
jako brouky apod. Hosté si také mohli
v průběhu večera vyzkoušet samotné
lezení, pod dohledem instruktorů.
JCI vždy hledá ve svých akcích sociální impakt a ani na oslavě 5ti let nechyběl. Byla vyhlášena podpora českobudějovickému Auticentru, které je
jediným poskytovatelem služeb pro
osoby postižené autismem, v Jižních
Čechách. Následující den v sobotu se
totiž uskutečnil Modrý běh ve Stromovce, právě na podporu Auticentra. V průběhu slavnostního večera byli všichni
seznámeni s chodem a aktivitami této
organizace a členům JCI se povedlo mezi sebou vybrat přes 5.000,- Kč
na podporu Modrého běhu.
V závěru došlo na velmi příjemné
až dojemné poděkování nestorovi JCI

Světová viceprezidentka Lisan Bentjees gratuluje k výročí a připíjí
na zdraví (lámavou češtinou).

Lokální prezidenti opět prokázali své schopnosti při překonávání překážek - tentokrát
na lezecké stěně.

Lokální prezidenti JCI SB (zleva): Vojtěch Kačírek (2010-2012), Vladislav Nadberežný (2015), Leoš Kubíček (2013), Martin Holeček (2014).
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JCI 2015

Organizátoři akce, členové JCI SB, připravili kreslené video mapující
vznik a historii organizace. Zde můžete vidět vyobrazené všechny lokální prezidenty od vzniku organizace.

Němečtí junioři z WJ Bayreuth předávají zakladateli JCI SB-HJJK
a 1. národnímu prezidentovi Vojtovi Kačírkovi dárek.

Členky JCI West Bohemia (zleva) Andrea Šusterová, Blanka Bendlová
a Karla Stánková s Lisan Bentjees.

Organizátoři akce - Vojta Kačírek (na fotce spolu se ženou Karolínou)
a Jirka Nevečeřal.

Raut na této akci nebyl rozhodně nudný brouky a další jiné usmažené potvory si jen
tak v restauraci nedáte. Honza Drexler a Pavel Stánek nemohli odolat :-)

Němečtí přátelé z WJ Freyung-Grafenau, WJ Bayreuth a Junge Wirtschaft Freistadt, kteří
podporují JCI SB od samotného začátku, si nemohli nechat oslavu ujít. Zleva: Armin Müller,
Wolfgang Meyer, Christoph Heumader a Johannes Ranzinger.
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Business kotle v Plzni a Českých Budějovicích opět slavily
úspěch
Zimní Plzeňský business kotel na téma “Women in business”
V úterý 20. 1. proběhl v plzeňské Univerzitní kavárně Íčko v pořadí již pátý Plzeňský business kotel tentokrát s podtitulem Women in business. Mezi řečníky
jsme uvítali úspěšné podnikatelky či manažerky nejen z Plzeňského kraje, které
se s námi podělily o svůj příběh a své
zkušenosti. Po oficiální části proběhl networking, přítomní mohli ochutnat domácí produkty z aronie či rakytníku, či si
mohli nechat poradit od profesionálních
vizážistek. Zajímavé byly i produkty plzeňské firmy LC Tools s.r.o., která se zabývá výrobou technologie pro zpracování polymeru na výrobu šperků.

O business kotel na téma “Women in business” byl velký zájem i mezi muži.

Teprve 16ti letá Lucie Štruncová představuje
svou vášeň - výrobu šperků z polymeru. S tátou
nastartovali firmu na výrobu nástrojů na zpracování této hmoty a dnes patří ke světové špičce.

JCI Czech Republic se na jihu Čech představila vedení českého Google
Generální ředitelka Google Česká republika Táťána le Moigne a výkonnostní
ředitel David Špinar byli hosty v pořadí již
čtvrtého Českobudějovického business
kotle, který se konal 24. 3. 2015. Přednášky na téma „Online marketing a jeho
postavení v dnešní době“ v podání Davida a „Motivace a vedení lidí v Google“ v podání Táni byly velmi inspirativní
a motivovaly účastníky akce k živé diskuzi. O přestávce jsme měli možnost osobně představit naše aktivity a projekty, které se paní le Moigne velmi líbily, zejména
naše projekty v oblasti vzdělávání mládeže. Na akci jsme se mimo jiné dozvěděli

o tzv. Google grants, v rámci kterých poskytuje Google služby pro neziskové organizace zdarma. Česká pobočka Google je tak jedna z 10 světových poboček,

která může neziskovkám zdarma poskytnout např. PPC kampaně až do výše
10 000 USD měsíčně! JCI Czech Republic této možnosti určitě využije!

Generální ředitelka Google Česká republika Taťána le Moigne při své inspirativní
přednášce.

Vystupující Táňa a David Špinar s organizátory akce (2. zleva člena JCI SB Kristýna
Mokráčková).

Plzeňáci mají zájem o podnikání v zahraničí
V úterý 28. 4. 2015 proběhl již v pořadí
šestý Plzeňský business kotel, tentokrát
na téma „Podnikání v zahraničí“. Akce,
která proběhla v prostorách bývalého
trolejbusového depa, které je hlavním
místem konání akcí Evropského hlavního města kultury, se zúčastnilo na 80 lidí
z Čech i ze zahraničí. Řečníky a panelisty této akce byli David Dostal, zakladatel
projektu FetView z oblasti medicíny, Martin Kešner, zakladatel soutěže Vodafone
Nápad roku, která podporuje začínající
podnikatele, Petr Peška, jednatel plzeňské společnosti PEŠKA – židle a křesla
s.r.o., Tomáš Zísler, ředitel Shopero.cz
a kreativní agentury Red Peppers, a Martin Pilař, zakladatel společnosti Bitcomp

s.r.o, která je průkopníkem v oblasti digitální celosvětové měny Bitcoin.
Všichni účastnici diskutovali o svých

zkušenostech s podnikáním v zahraničí,
o specifikách zahraničních trhů v porovnání s trhem českým.

Spoluorganizátoři akce z partnerské organizace Plzeň 2015 Micheala Mixová a Ondřej
Kašpárek zahajují akci.

Celou akcí provázel rodilý Plzeňák a vedoucí pobočky Agentury na podporu exportu
CzechTrade v Düsseldorfu
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Podnikatelské legendy Karlovarského kraje podruhé

Účastníci podnikatelských legend před štolou č. 1.

Po loňském prvním úspěšném vydání
“Podnikatelských legend”, v rámci kterých jsme zavítali do významných firem
na Karlovarsku (Moser, Thun, Kalibra
a muzeum J. Bechera), jsme 24. dubna
při našich toulkách za inspirací zavítali
do Jáchymova. Malého Krušnohorského lázeňského městečka. Dnes, na první
pohled ne zcela vábně vypadající město,
bylo svědkem několika slavných podnikatelských příběhů, které jsme společně
objevili.
Naše putování začalo na starém náměstí u dnešního muzea a budovy bývalé mincovny. Podnikatelský příběh
začal na počátku 16. století. V tu dobu
v západních Čechách již úspěšný šlechtický rod Šliků začal s dolováním stříbra. Ve stručnosti, během šesti let zde
vyrostlo městečko, ve kterém žilo 3000
lidí. V roce 1520 začali Šlikové razit vlastní minci, která se stala nejen oblíbeným

platidlem v celé Evropě, ale také dal základ americkému dolaru. Během zhruba
30 let se jejich podnikání rozrostlo tak,
že v Jáchymově žilo 18 000 lidí a 10 000
pracovalo v hornictví. Jejich firma tedy
byla 3x větší, než dnešní největší zaměstnavatel v Karlovarském kraji. Ovšem podnikání ztroskotalo na politických
zájmech a Šlikové byli o své majetky připraveni českým králem Fridrichem I.
Stříbro se pak těžilo dále a v 19. století i ostatní barevné kovy. A v jedné ze
štol jsme se byli podívat. Mimochodem,
Jáchymovsko je co do počtu nejbohatším nalezištěm minerálů a kovů na světě. V tomto století se zjistilo, že jeden,
z dříve za bezcenné považovaný, nerost
smolinec, se dá využít na přípravu barev.
A začalo druhé téma podnikání.
Když Marie Curie Sklodowská zjistila
ze vzorků Jáchymovského smolince, že
je radioaktivní a izolovala prvky Polonium

Tehdejším “muklům”, kteří ve štolách těžili uran, asi nebylo tak do smíchu jako nám při pořizování “selfie”.

a Uran, nastal další podnikatelský boom.
Radioaktivní se stalo moderním. Takže
lidé měli rádi radioaktivní pivo, lízátka
a používali i radioaktivní sklo. Ovšem jen
do té doby, než se zjistilo, že radioaktivita zabíjí.
Při těžbě nerostů byl objeven i pramen radonové vody, která byla u zrodu
jáchymovských radonových lázní, které od začátku 20 století fungují dodnes
a úspěšně léčí pohybové ústrojí. Lázně
jsme také navštívili a prohlédli si interiéry. Také jsme měli možnost popovídat
si s paní ředitelkou Ing. Vaňkovou o specifiku podnikání se zdravím a unikátním
přírodním zdrojem.
Poslední z podnikatelských příkladů,
tentokrát ovšem ne příliš pozitivní bylo
období 50. a 60. let 20. století. To byl
v Jáchymově pro vojenské účely těžen
uran, který byl dále exportován do tehdejšího sovětského svazu. Toto „podnikání“ spočívalo ve vybudování pracovních, ale svým charakterem v podstatě
koncentračních táborů a otrocké práci
českých mužů odsouzených tehdejším
komunistickým režimem.
Jáchymov má spoustu zajímavostí
a skrytých tajemství. Příběhy Jáchymovských podnikatelů byly poučné a inspirativní a určitě můžeme jen doporučit všem
návštěvu tohoto málem zapomenutého městečka, které čeká na další velkou a pozitivní etapu rozvoje podnikání
a svého rozkvětu.
Tímto bychom rádi poděkovali všem
osobám, které nás seznámili s jáchymovskými podnikatelskými příběhy. Konkrétně děkujeme všem zaměstnancům muzea v Jáchymově, štoly č. 1 a Léčebných
Lázní Jáchymov a.s., se kterými jsme se
setkali.
Za JCI West Bohemia,
Daniel Andrlík

Na návštěvě v Muzeu Královská mincovna Jáchymov.

Newsletter Junior Chamber International
České republiky
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Organizace JCI poprvé představena v Hradci Králové
Dne 25. 3. 2015 jsme poprvé představili JCI ve východních Čechách.
Setkání zorganizovali členové Národní
rady JCI Czech Republic ve spolupráci
s potencionálními členy nové lokální organizace. Tzv. JCI Open Day se zúčastnili zástupci z řad studentů, klíčových
zaměstnanců státní správy z oblasti regionálního rozvoje, místní samosprávy i podnikatelů. Po představení

naší organizace probíhala živá diskuze s účastníky. Setkání mělo natolik
úspěchů, že jsme o měsíc a půl později, v pátek 8. 5., zorganizovali celodenní školení pro členy zakládající lokální
pobočky JCI East Bohemia. V pořadí
již čtvrtá lokální organizace JCI by tak
mohla vzniknout již koncem tohoto léta
a měla by sdružovat členy jak hradeckého tak pardubického regionu.

Loňský národní prezident Leoš Kubíček představuje historii JCI.

Brainstorming zakládajících členů pobočky.

Zakládající členové nové lokální pobočky se členy národní rady JCI
Czech Republic na královehradeckém náměstí.

Factory Tour v Lear Corporation
Šest členů JCI West Bohemia se
vydalo 12. května 2015 na prohlídku
závodu Lear Corporation Czech Republic s.r.o., která působí v automobilovém průmyslu a vyrábí autosedačky
do BMW (řada 3 a 6) a nově od letošního roku také do Audi a Porsche. Prohlídku členové zahájili krátkým představením společnosti HR manažerkou,
dále pak pokračovala návštěva komentovanou hodinovou prohlídku, kde byla
představena a názorně ukázána výroba. Na konci čekalo pro účastníky menší občerstvení a prostor na otázky. Tato
americká společnost působí celosvětově ve více jak 120 zemích a konkrétně v Ostrově u Stříbra, kde prohlídka
probíhala, od roku 2008 a v současné
době zaměstnává kolem 500 zaměstnanců. V příštím roce se bude opět rozšiřovat, kdy se rozjede výroba autosedaček do Porsche Panamera.

Učastníci firemní návštěvy z řad členů JCI (zleva Johannes Hafner, Jana Havlíčková, Milan Suchý, Věra Effenberger, Renáta Hrubá a Jan Drexler).
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JCI Czech Academy potřetí
Pátrání po vědecké skupině, jejím osudu, tajném spolku, vlastních schopnostech a strachu. A také samozřejmě setkávání se, relaxace a pobyt v přírodě. To bylo hlavní náplní již třetího ročníku akce JCI Czech Academy, která se
uskutečnila na tvrzi Jindřichovice u Klatov od 22. do 24. května 2015.

Účastníci třetí JCI Czech Academy poté, co se zbavili svých “strachů” rozbitím dřevěné desky “holou rukou”.

Celý příběh se začal v momentě, kdy
badatelská skupina historiků zrestaurovala jeden z dokumentů, který byl silně
poškozen při povodních v roce 2002.
Z obsahu tohoto vzácného listu bylo
zřejmé, že se ve 14. století na čerstvě
dokončené jindřichovické tvrzi setkaly
nejdůležitější osoby své doby z politických, duchovních i vědeckých kruhů. Objev to byl tak zásadní, že se čtyři
badatelé v dubnu 2015 rozhodli pátrat
po detailech tohoto setkání přímo v Jindřichovicích. Od té doby o nich ale nikdo víc neslyšel. Policie proto vyhlásila
na 22. – 24. května dobrovolnickou akci
pátrání po těchto čtyřech nebožácích.
Výzva dobrovolníkům nezůstala nevyslyšena. V odpoledních a večerních
hodinách se na jindřichovickou tvrz dostavilo asi patnáct mladých lidí, převážně z řad JCI West Bohemia, JCI South
Bohemia a JCI Prague, ale také jejich
přátelé a podporovatelé JCI. Téměř
okamžitě okusili místní pohostinnosti,
když dostali naservírovaný pravý domácí guláš šéfkuchaře a hlavního organizátora Leoše Kubíčka. Další organizátorky, Andrea Šusterová a Kristýna
Mokráčková, uvedly účastníky do jejich
pokojů ve středověké tvrzi, kterou jsme

tento víkend měli jen pro sebe. Samotný program pátrání začal v pátek
v podvečer, kdy policejní poručík Šnytlik (v podání Jana Plojhara, čtvrtého
z organizátorů) oficiálně zahájil pátrání
po ztracených historicích. Jak v průběhu večera po nalezení částí deníku
a ukrytého mobilního telefonu vyšlo
najevo, případ byl daleko zapeklitější,
než se původně myslelo. Jediné, jak
se dozvědět pravdu, bylo stát se členy
tajného spolku Iluminátů. Zvládnou to
všechny tři týmy, nebo je toto privilegium natolik obtížně dosažitelné, že odjedou s nepořízenou?
V sobotu dopoledne na účastníky
čekala zkouška toho, jak jsou schopní
obchodní stratégové. Napnuli plachty
svých pomyslných obchodních galér
a ve svých týmech obchodovali v největších centrech středověkého evropského businessu. Týmy zvolily různé
strategie a po chaotickém začátku, plném pirátských potyček, dospěli k jednoduchému závěru – spolupráce se
často vyplácí pro všechny strany daleko více než vzájemné soupeření.
Odpoledne se skupinky vydaly po stopách úkolů, na jejichž konci
mělo čekat přijetí do řádu Iluminátů.

Jednotlivými úkoly provázely největší
postavy světových dějin, údajní členové Iluminátů od Leonarda da Vinci,
Jana Husa, Pythagora až po Baťu nebo
kocoura Garfielda. Za splnění těchto
úkolů vždy skupina dostala část tajného hesla. Všem skupinám se nakonec
podařilo heslo složit a tak měli možnost přistoupit k bájnému zasvěcení
a překonat tak svůj strach. Účastníci
si na pevnou dřevěnou desku napsali
svůj strach nebo překážku, kterou by
chtěli překonat. Za vedení a instruktáže
od Leoše pak všichni svou desku přerazili holou rukou a tím se i symbolicky
zbavili strachů a překážek.

Sobotní teambuildingová hra v “pirátském
stylu” přiměla běhat i nesportovce.

Newsletter Junior Chamber International
České republiky

Den jsme samozřejmě zakončili vyhlášením absolutního vítěze, kterým
se stal tým ve složení Katka Pášmová, Aleš Ryjáček, Tomáš Metz, Michal
Cepák a Honza Drexler. Sobotní večer jsme zakončili báječnou pečínkou
od místního řezníka a decentní party.
V neděli dopoledne naše národní
presidentka Blanka Bendlová a Armin
Müller z JCI Germany představili některé již proběhnuté i nadcházející mezinárodní akce, které pořádá JCI, především v Evropě. Některé z nich kongresy,
jiné zaměřené převážně na školení
a tréningy mladých evropských leaderů. Ondřej Bendl nás poté provedl základy sebeobrany ve stylu izraelského

JCI 2015
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bojového umění Krav maga, kdy jsme
si mohli vyzkoušet, jaké to je bránit se
útočníkovi s nožem nebo pistolí. Někteří se naučili dokonce houkat jako sova
pod vedením Katky Pášmové členky
JCI West Bohemia. Závěrem celého víkendu už nás čekal jen oběd z pánvičky
našeho oblíbeného šéfkuchaře Leoše,
loučení a odjezd k domovu.
Ačkoliv byla z druhého ročníku laťka
nastavena poměrně vysoko, myslím si,
že se organizátorský tým nenechal zahanbit a opět dokázal, že pořádání akcí
tohoto typu má smysl a může vesele
pokračovat i v roce 2016 již čtvrtým
ročníkem. Budeme se rozhodně těšit!
Jan Plojhar, JCI Prague

Loňský národní prezident Leoš Kubíček nám
odtajnil své kuchařské umění.

Jak se bránit útočníkovi, který vás napadne
zezadu? Po lekci bojového umění krav maga
by si s ním uměli poradit i Andrea Šusterová
a Jan Drexler z JCI West Bohemia.
Rozdělání ohně ve volné přírodě v omezených podmínkách nebyla hračka. Tento tým to nedokázal ani s použitím zapalovače, který si půjčil od kolemjedoucích cyklistů :-).

Loňský lokální prezident JCI South Bohemia Martin Holeček právě holou rukou rozbíjí desku a zbavuje se svého “strachu”.

Během akce jsme oslavili narozeniny Karly Stánkové z JCI West Bohemia a Honzy Plojhara z JCI Prague.

11

www.jcicr.cz
11

CZEKO 2015

odpolední program
12:45 – 14:45 Speed business dating
15:50 - 16:20 The importance of the team – innovation
České spořitelny
and creativity in HR businesses
13:00 – 14.30 Intelligent Team Reports – a New
- Endre Vojtek, Country Manager Assessment
Key to Big Data analysis in HR strategy
Systems, Maďarsko, Německo
Barbora Černíková, Assessment Systems Czech
16:20 - 16:40 Coffee break
Republic (v AJ)
16:40 - 17:10 Inovace sebe sama - Iveta Churavá,
14:30 – 18:00 Konference na téma Originalita a kreativita
obchodní ředitelka řetězce Náš Grunt
v podnikání (tlumočeno do AJ/ČJ)
17:10 - 17:40 Inovace - úkol pro osamělého génia,
14:30 – 15:00 Registrace
nebo výsledek týmové práce? - David Brož,
15:00 – 15:05 Úvodní slovo – Martin Zrzavecký, primátor
systemický kouč, majitel Versalis s.r.o.
města Plzně,
17:40 - 18:10 Od dělníka po prezidenta – profesní cesta
15:05 – 15:20 Představení JCI Czech Republic –
logistika, Michal Rada – prezident MezináBlanka Bendlová, prezidentka JCI CR 2015
rodního obchodního centra pro trvale udržitelný
Přijď- se
s námi
seznámit!
Jsme JUNIOR
CHAMBER INTERNATIONAL, největší
organizace mladých aktivní
15:20
15:50
Startups,
Innovation,
Technology
rozvojmezinárodní
IBCSD LAB, s.r.o.
lidí, manažerů, podnikatelů ve věku mezi 18 a 40 lety!
- Ionut Tata, zakladatel a prezident Inovačního
18:10 - 18:30 Diskuze
a
technologického
klastru,
Rumusko)
Vážení členové JCI, podnikatelé, studenti, aktivní občané, přátelé,

PLZEŇ

1.- 4. 10. 2015

Národní kongres JCI Czech Republic CZEKO 2015

večerní program

pojďte s námi oslavit 100 let od vzniku celosvětové organizace Junior Chamber International (JCI) a 5 let působení
JCI v České republice v rámci našeho Národní kongresu CZEKO, který bude letos probíhat v Plzni – Evropském hlav20:00 – 02:00 Párty ve stylu pekelné motojízdy
Místo: Motokáry Papírna,
ním městě kultury pro rok 2015. Připravili jsme pro Vás nabitý program, můžete se například těšit na improvizační
Zahradní 173/2, Plzeň
rocková
kapela
Rock
Slaves
večer, zajímavá manažerská školení, konferenci s účastí mezinárodních
spíkrů, neformální párty či slavnostní gala- možnost
jízdy na
motokárách
večer.
Kongres
bude
doprovázen řadou kulturních, akcí mezi které patří např. kreolská mše v plzeňské katedrále,
- spousta zajímavých
mladých aktivních
lidí z ČR
a zahraničí
slavnostní
odhalení fotografických
obrazů
mistra
Jadrana Šetlíka, či plzeňská oslava piva Pilsner Fest.

Sobota
3.viděnou
10. 2015
Těším
se –na
s Vámi!
Blanka
Bendlová
19:00 - 20:00 Slavnostní odhalení fotografických obrazů
9:00 – 12:00
Valná hromada JCI Czech Republic
Národní prezident JCI Czech Republic pro rok 2015
uměleckého fotografa a portrétisty Jadrana
9:00 – 12:00 Sportovní dopoledne - paintball
Šetlíka v rámci nového projektu “Nová
na outdoorovém hřišti
Čtyřdenní kongres, který je určen především pro členy JCI, včetně zahraničních účastníků, otvíráme ve
generace manažerského a podnikatelského
9:30
–
12:00
JCI
Impact
Ionut
Tata
(školení
probíhá
v
AJ
čtvrtek 1. 10. a pátek 2. 10. 2015 veřejnosti. Kapacita je omezená, zaregistrujte se proto co nejdříve!
světa”
a je určeno pouze členům JCI)
20:00
23:00
Slavnostní galavečer
10:00
– 12:00
Prohlídka centra Plzně
Co Vám akce přinese?
Co
Vás
čeká?
23:00 - 02:00 Afterparty (Music & Coctail bar Amigos)
•
netradiční
- první kombinovaná forma
• zajímavé kontakty z ČR a zahraničí (zejména Bavorska)
12:00
– 13:30 networking
Oběd
• nové znalosti a inspiraci, které načerpáte během školení
improvizačního
praktického pivovarech
workshopu.
13:30
– 16:00 Beerdivadla
tour poa plzeňských
Pilsner
Fest - probíhá po celý den
•
zajímavá školení zaměřená na rozvoj manažerských
a konference
13:30 – 16:00 Techmania
• informace o projektech a aktivitách JCI Czech Republic
schopností a networking v ČJ a AJ
• speed business dating – příležitost pro rozvoj Vašeho
nejen v západních Čech
• možnost aktivně se zapojit do projektů, které mají
podnikání
Neděle
– 4. 10. 2015
• konference na téma „Kreativita a originalita v podnikání“
pozitivní vliv na rozvoj regionu
s účastí
zahraničních
spíkrůChodovar
11:30
– 14:00
Oběd v pivovaru
• neformální večerní párty či slavnostní galavečer

PROGRAM:
vSTuPNé
Čtvrtek - 1. 10. 2015
Národní kongres CZEKO (1.- 4. 10. 2015)

CZEKO Business Friday - 2. 10. 2015

18:00
– 19:00 Kreolská mše v plzeňské Katedrále
člen JCI
2 190,- Kč
svatého Bartoloměje
ostatní účastníci
2 490,- Plzeň)
Kč
20:00 – 23:00 IMPRO live (Papírna

9:00 – 10:30 Jak být networKING – Kamila Zárychtová,
celodenní vstupné
500,- Kč
majitelka Business for Breakfast ČR
9:00 – 10:30 Osobní charisma, životní kondice
pouze speed business dating 300,- Kč
a budování vlivu – Ingrid Němečková,
první kombinovaná forma improvizačního
IMPROlive divadla
- 1. 10. a2015
praktického workshopu.
Centrum systemiky a NLP s.r.o. (v ČJ)
pouze večerní párty
300,- Kč
10:30
–
12:00
Využití Mind Maps v businessu
základní vstupné
250,- Kč
Pátek - 2. 10. 2015 dopolední program
a běžném životě - Aleš Procházka (v ČJ)
konference zdarma
studenti
150,- Kč
Seznámení s NLP, Ondřej Calábek, Centrum
místo konání: Golden Fish Hotel Apartments
systemiky
a NLP s.r o. (v AJ)
registrace na
bit.ly/CZEKObusinessfriday
registrace na bit.ly/improlive do 28. 9. 2015
9:0028.
– 11:30
JCI Effective Leadership (školení probíhá
do
9. 2015
8:30 – 15:00 Registrace
v AJ a je určeno pouze členům JCI)
9:00 – 12:00 Školení a workshopy
12:00 – 13:00 Oběd
www.jci-czeko.cz
Generálni partner:

Partneři:

Mediální partneři:
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PROGRAM:
Čtvrtek – 1. 10. 2015
16:40 – 17:10 Inovace sebe sama - Iveta Churavá,
obchodní ředitelka řetězce Náš Grunt
17:10 – 17:40 Inovace - úkol pro osamělého génia,
nebo výsledek týmové práce? - David Brož,
systemický kouč, majitel Versalis s.r.o.
17:40 - 18:10 Od dělníka po prezidenta – profesní cesta
logistika, Michal Rada – prezident Mezinárodního obchodního centra pro trvale udržitelný
rozvoj IBCSD LAB, s.r.o.
18:10 – 18:30 Diskuze

18:00 – 19:00 Kreolská mše v plzeňské Katedrále
svatého Bartoloměje
20:00 – 23:00 IMPRO live (Papírna Plzeň)
první kombinovaná forma improvizačního
divadla a praktického workshopu.

Pátek – 2. 10. 2015
místo konání: Golden Fish Hotel Apartments
8:15 – 9:00

Registrace

20:00 – 02:00 Párty ve stylu pekelné motojízdy

8:30 – 12:00 Školení a workshopy

- rocková kapela Rock Slaves
- soutěž v jízdě na motokárách
- pole dance

8:30 – 10:30 JCI Effective Leadership (školení probíhá
v AJ a je určeno pouze členům JCI)
9:00 – 10:30 Já jsem networKING – Kamila Zárychtová,
majitelka Business for Breakfast ČR
9:00 – 10:30 Osobní charisma, životní kondice
a budování vlivu – Ingrid Němečková,
Centrum systemiky a NLP s.r.o. (v ČJ)
10:30 – 12:00 Využití Mind Maps v businessu
a běžném životě - Aleš Procházka (v ČJ)
10:30 – 12:00 Seznámení s NLP, Ondřej Calábek,
Centrum systemiky a NLP s.r o. (v AJ)
13:00 – 14.30 Intelligent Team Reports – a New
Key to Big Data analysis in HR strategy
Barbora Černíková, Assessment Systems Czech
Republic (v AJ)

Místo: Motokáry Papírna,
Zahradní 173/2, Plzeň

Sobota – 3. 10. 2015
9:00 – 12:00 Valná hromada JCI Czech Republic
9:00 – 12:00 Sportovní dopoledne - paintball
na outdoorovém hřišti v Mýtě u Rokycan
10:00 – 12:00 Prohlídka centra Plzně
12:00 – 13:30 Oběd (lokál pod divadlem)
13:30 – 16:00 Beer tour po plzeňských pivovarech
12:00 – 18:00 Pilsner Fest (www.pilsnerfest.cz)
13:30 – 16:00 Techmania
19:00 – 20:00 Slavnostní odhalení fotografických obrazů
uměleckého fotografa a portrétisty Jadrana
Šetlíka v rámci nového projektu “Nová generace manažerského a podnikatelského světa”
20:00 – 23:00 Slavnostní galavečer
23:00 - 04:00 Afterparty (Music & Coctail bar Amigos)

12:00 – 13:00 Oběd
12:30 – 14:30 Speed business dating
České spořitelny
14:30 – 18:30 Konference na téma Originalita a kreativita
v podnikání (tlumočeno do AJ/ČJ)
14:30 – 15:00 Registrace
15:00 – 15:05 Úvodní slovo – Martin Zrzavecký, primátor
města Plzně
15:05 – 15:20 Představení JCI Czech Republic
- Blanka Bendlová, prezidentka JCI CR 2015
15:20 - 15:50 Startups, Inovace, Technologie
- Ionut Tata, zakladatel a prezident Inovačního
a technologického klastru, Rumusko
15:50 – 16:20 Důležitost týmu – inovace a kreativita
v HR businessu
- Endre Vojtek, Country Manager Assessment
Systems, Maďarsko, Německo
16:20 – 16:40 Coffee break

Neděle – 4. 10. 2015
10:00 – 14:00 Farewell brunch v pivovaru Purkmistr,
Selská náves 2, Plzeň

1. 10 – 4. 10. 2015
Techmania Science Centre
- návštěva možná po celou dobu
konání CZEKA mezi 9:00 - 19:00
(www.techmania.cz)

www.jci-czeko.cz
2
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Mezinárodní networking v rámci JCI - skvělá příležitost pro
osobní a podnikatelský rozvoj

Členky JCI CR Kamila Zárychtová (druhá zleva) a Jana Havlíčková (třetí zleva) po úspěšné prezentaci “Haw to be the Networking” na business eventu Lions and Sharks, pořádaném v rámci Světového kongresu JCI v Lipsku v listopadu 2014.

JCI je skvělou příležitostí pro budování kontaktů v zahraničí a skvělou
platformou pro lokální i mezinárodní
networking. V rámci JCI se na mezinárodních konferencích potkává velké
množství lidí na manažerských pozicích, podnikatelů, majitelů firem a také
lidí v pozicích investorů.
Celý mezinárodní maratón pro
mne začal sportovně-charitativní akcí
JCI Challenge v Nice ve Francii před

Evropskou konferencí v Monaku v červnu 2013, kde jsem potkala členy, se
kterými jsme později na Evropské Konferenci na Maltě založili skupinu Global
Entrepreneurs, jejímž úkolem je se mezi
členy navzájem podporovat a inspirovat. V Monaku jsem také prvně viděla
přínos mezinárodního publika na přednáškách a workshopech a na další networkingové akci pořádané při Evropském kongresu v Lipsku jsem si mohla

vyzkoušet, jaké to je vést workshop pro
tak zajímavé publikum. Kongres, kde
se potká 5000 lidí z celého světa, je určitě zážitek!
Jako pro trenéra networkingových dovedností pro mne bylo obzvláště přínosné potkat se s dalšími
stejně smýšlejícími lidmi a vést tříhodinový workshop pro 60 lidí z celé Evropy v Istanbulu na poslední Evropské
konferenci.
Jako pro podnikatele vidím hlavní přínos v síti spolehlivých kontaktů, které
potkávám pravidelně na evropských konferencích a hlavně v naší skupině Global
Entrepreneur, která pořádá vlastní setkání
a je pro mě také zdrojem mnoha dobrých
přátel.
Po osobní stránce jsem nadšená ze své
poslední účasti na mezinárodní konferenci JCI Nordic Inspirations – Beyond Borders, která se konala v Tallinnu a navštívilo ji přes 600 lidí. Kromě skvělých „spíkrů“
a setkání se „starými známými“ jsem byla
nadšená z perfektní organizace, zajímavého předprogramu a nezapomenutelných
party, které se často protáhly až do dalšího rána. Osobně považuji mezinárodní
možnosti v rámci JCI za nevyčerpatelné!.
Za JCI West Bohemia
Jana Havlíčková, lokální president

Setkání evropských prezidentů JCI v Srbsku
Ve dnech 19. – 22.2. 2015 proběhlo
kaž-doroční Setkání evropských prezidentů JCI (tzv. JCI European Presidents
Meeting), na kterém se potkali čelní
představitelé jednotlivých evropských
národních organizací JCI v srbském
městě Novi Sad. JCI Czech Republic
byla zastoupena národní prezidentkou
Blankou Bendlovou. Podstatou setkání
bylo seznámení se s aktuálními aktivitami JCI na evropské i celosvětové úrovni,

s cíli a strategií pro rok 2015 a rozvojovým plánem na nadcházejících několik
let. Během tří dnů proběhlo několik školení, workshopů a prezentací, jejichž cílem bylo mimo jiné i sdílení informací a
prohloubení spolupráce mezi evropskými pobočkami JCI. Vznikla zde myšlenka
zapojení se do dotačního projektu Evropské komise s názvem “Erasmus pro
mladé podnikatele” (Erasmus for Young
Entrepreneurs). Jedná se o přeshraniční

Národní prezidenti JCI během slavnostního galavečera (Blanka Bendlová na fotce první zleva).

výměnný program, díky němuž mají noví
a začínající podnikatelé možnost nabýt
nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky
v jiných účastnických zemích. JCI Czech
Republic se jako jediná z členských zemí
JCI zapojila do tohoto projektu v rámci mezinárodního konsorcia Open EYE
a v červnu 2015 podala žádost. Výsledek
by měl být znám do konce října, držte
nám palce!

Účastníci Setkání evropských prezidentů v čele se světovým prezidentem JCI Ismailem Haznedarem a evropskými viceprezidenty.
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Česká účast na Bavorské akademii
V letošním roce jsme měli po roční
pauze účastníka na Bavorské akademii,
víkendovém školení určeném především
budoucím lídrům lokálních poboček JCI
(Wirtschaftsjunioren) z celého Bavorska.
Akce, která probíhala 24. - 26. 4. 2015
v benediktinském klášteře Holzen, se
zúčastnila národní prezidentka Blanka
Bendlová. Právě kláštery byly v minulosti po několik staletí centrem úspěšného
podnikání, proto bylo právě toto místo
zvoleno pro konání této akce, na které se sešlo na 60 účastníků z Bavorska,
Rakouska i České republiky. Během pátečního odpoledne byli účastníci rozděleni do týmů v podobě mnišských řádů,
každý z jeho členů “vyfasoval” prostěradlo a měl za úkol z něj společnými silami
vytvořit mnišský oděv a připravit neotřelé
představení se středověkým nádechem.
Všem týmům byl zadán stejný úkol v podobě navržení nového lokálního projektu, který by mohly lokální pobočky realizovat. Některé týmy začaly na projektu

ihned pracovat, jiné si nechtěly kazit neformální páteční večer u piva prací a plně
se věnovaly networkingu. V sobotu dopoledne se jednotlivé týmy točily vždy
po půl hodině na šesti stanovištích, které byly věnovány vždy určitým tématům.
Cílem bylo představení pozice a aktivit
bavorských juniorů v oblastech jako je
vzdělávání, podnikání či politika. Členové
se tak dozvěděli nejen nové informace,
ale mohli tak aktivně přispět do diskuze
a vyměnit si zkušenosti napříč jednotlivými lokálními pobočkami. Po obědě se
týmy přesunuly ven, kde probíhaly teambuildingové aktivity, které měly prokázat
smysl pro týmovou hru i leadershipové
schopnosti. Večer byl završen příjemnou večeří v podobě grilovaného selátka
a oceněním jednoho ze členů bavorského regionálního předsednictva statutem
“senátora”. Během volných chvil se svědomité týmy snažily pracovat na úkolu,
který měli společně představit formou
prezentace.

“Náš tým vycházel z analýzy jednoho
z našich členů, na základě které nemají
absolventi škol (zejména dívky) dostatečné
IT znalosti, které zaměstnavatelé vyžadují.
Po společném několika hodinovém brainstormingu jsme připravili projekt “Learn
IT”, který propojuje IT podniky v okolí se
školami a může být dobrým základem pro
vytvoření dlouhotrvající spolupráce nesoucí ovoce na obou stranách.” dodává
Blanka Bendlová.

Tým 1 s názvem “Kapucíni” (dle mnišského
řádu Kapucínů), jehož členkou byla naše národní prezidentka Blanka Bendlová.

Účast členů JCI West Bohemia na Evropském kongresu
v Istanbulu
Ve dnech 3. – 6. 6. 2015 se v tureckém Istanbulu konala Evropská
konference JCI, na které čeští zástupci rozhodně nemohli chybět. Akce se
zúčastnila národní prezidentka Blanka
Bendlová, víceprezident Jan Drexler
a lokální prezidentka JCi West Bohemia
Jana Havlíčková.
Konference, které se zúčastnilo kolem 1 200 lidí z celé Evropy byla ve znamení školení, workshopů, JCI soutěží,
sportovních klání a večerních párty.
Sobotní večer byl zakončen Ceremony
Awards, kde byly uděleny ceny jednotlivým lokálním či národním organizacím
v různých kategoriích. Konference vyvrcholila slavnostním galavečerem.

Česká delegace spolu se slovenským kolegou během slavnostního galavečeru (zleva
Jana Havlíčková, Jan Drexler, Blanka Bendlová a Zdeno Hoschek).

Národní prezidentka JCI Czech Republic
s posledními třemi světovými prezidenty
(zleva): Chiarou Milani (2013), Ismailem Haznedarem (2015 a Shinem Bhaskaranem (2014)
se připravují v zákulisí před tzv. Opening
Ceremony.

Členové JCI Czech Republic s polskými
jaycees.

Blanka Bendlová na pódiu během Opening
Ceremony reprezentuje JCI Czech Republic.

Členové JCI Czech Republic během neformální párty v rušných ulicích Istanbulu (zleva
Jan Drexler, Blanka Bendlová, Jana Havlíčková a Armin Müller).
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Czech Republic

Staň se členem JCI Czech Republic
Chceš vytvořit pozitivní změny ve svém okolí? Staň se členem JCI již dnes, buď
aktivní a dej svůj hlas slyšet napříč globální sítí. Je právem a výzvou pro každého
občana převzít zodpovědnost za budoucnost světa, ve kterém žijeme.
JCI je neziskovou organizací mladých aktivních občanů ve věkovém rozmezí 18 –
40 let, kteří prostřednictvím svých aktivit vytvářejí pozitivní změny ve společnosti.
Na 180 000 členů ve 120 zemích investuje do budoucnosti našeho světa. Rozvíjí své
dovednosti, znalosti a porozumění, které jim pomáhají rozhodovat a jednat.
JCI členy jsou aktivní občané ze všech sektorů společnosti – podnikatelé, zaměstnanci, státní úředníci, lékaři, učitelé, sociální pracovníci, studenti. Díky spolupráci,
sdílení hodnot a naplňování společných cílů můžeme změnit svět k lepšímu.

Máš zájem se přidat do jedné ze stávajících poboček nebo
pomoci vytvořit novou v regionu, kde JCI ještě nepůsobí?
Tak neváhej a kontaktuj nás!
§ JCI Czech Republic – www.jcicr.cz
§ JCI Prague – www.jciprague.cz
§ JCI West Bohemia – www.jciwb.cz

§ JCI South Bohemia – www.jcisb.cz
§ JCI East Bohemia – www.jcieb.cz
www.facebook.com/JCICzechRepublic

Naše aktivity:

Praha

§ Dlouhodobé projekty s pozitivním
dopadem na společnost

§ Odborné vzdělávání a rozvoj manažerských schopností

Hradec
Králové

Plzeň

České Budějovice

§ Podpora podnikání a získávání obchodních příležitostí

§ Regionální i přeshraniční networkingové a vzdělávací akce

JCI Mission: To provide development
opportunities that empower young people
to create positive change.

JCI Vision: To be the leading global network of young active
citizens.
Staň se členem JCI!

www.jcicr.cz
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JCI Growth & Development Academy 2015
Ve dnech 30. května až 2. června
se v tureckém Istanbulu konal již třetí
ročník Growth and Development Academy. Akademie měla o proti předešlým ročníků zcela nový koncept a její
unikátnosti také přidalo konání na asijském kontinentě. Akademie se zúčastnilo 24 účastníků z 18 ti států. Jejím
cílem je prostřednictvím školení podpořit růst lokálních a národních poboček JCI po celém světě. Z každého
státu se této akademie může zúčastnit
pouze 1 osoba za národní organizaci
a 1 osoba za organizaci lokální. Většinou se akademie účastní stávající či budoucí lokální a národní prezidenti, aby
nově získané zkušenosti mohli následně zužitkovat ve svém aktivním roce při
rozvoji organizace. Během těchto 3 dnů

byly lidé rozděleny do 2 skupin, dle národní či lokální úrovně a následně vytvořili i menší týmy. Každý se pak zúčastnil
seminářů v oblastech Leadership, PR
& Marketing, Strategic Partnerships,
Strategic Planning, Active Citizen

Framework a Fundraising. Zkušenosti nabité v seminářích byly pak účastníky
zužitkovány při závěrečné společné
prezentaci týmu, jejíž podstatou byla
vlastní strategie pro růst své lokální či
národní pobočky.
„Celá akademie byla skvělá zkušenost, při které člověk poznal spousty
aktivních lidí z různých zemí, získal další
osobní inspiraci a zkušenosti pro rozvoj
své organizace. Na akademii jsem nezískal pouze vědomosti a cenné zkušenosti, ale také nové přátele, se kterými
se rád potkám na dalších JCI akcích
v zahraničí,” dodává na závěr účastník
akademie Jan Drexler.

Účastníci 2015 JCI Growth & Development
Academy.

Jan Drexler
viceprezident JCI Czech Republic

Přehled akcí na lokální, národní a mezinárodní úrovni
JCI Czech Republic
1.- 4. 10. 2015
Národní kongres JCI Czech Republic
CZEKO 2015
Plzeň
21. - 22. 1. 2015
Návštěva světového prezidenta JCI
v České republice
- 21. 10. 2015, 17:00 - 20:00
diskusní setkání v Plzni
Univerzitní kavárna Íčko
- 22. 10. 2015, 18:00 - 21:00
Slavnostní založení JCI East Bohemia
Golf Park Hradec Králové
JCI Prague
10. 09. 2015, 16:00
Rodinné firmy - trend nebo mýtus?
Free2Work - Karlovo náměstí 7
JCI SOUTH BOHEMIA
29. 9. 2015, 17:00 - 20:00
Budějovický business kotel vol. 5
na téma “Podnikání rodinných firem”
Coworking České Budějovice

Coworking České Budějovice
listopad 2015 - bude upřesněno
Squashový turnaj
prosinec 2015 - bude upřesněno
Vánoční večírek
JCI West Bohemia
21. 7. 2015, 18:00 - 20:00
Plzeňský business kotel vol. 7 na téma
„Pitch elevator“
Amigos Coctail & Music bar, Plzeň
12. 9. 2015, Cheb
Tenisový turnaj čtyřher s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje
a IHK Bayreuth, Cheb
15. 09. 2015, 18:00 - 20:00
Valná hromada JCI West Bohemia
Palác Ehrlich (sídlo JCI WB)
1. 10. 2015, od 20:00
IMPRO Live - IMPRO live je první kombinovaná forma improvizačního divadla
a praktického workshopu
Papírna Plzeň

10. 7. 2015
Tradiční sjíždění Vltavy

1 - 4. 10. 2015
5. národní kongres JCI Česká republika
CZEKO 2015
Plzeň, www.jci-czeko.cz

8.10. 2015, od 19:00
Bowling se členy a přáteli JCI South
Bohemia
Bowling Restaurant Mercury,
České Budějovice

20. 10. 2015, 17:00 - 21:00
Plzeňský business kotel STARTUP
EDITION - Financování a podpora
startupů
Univerzitní kavárna Íčko, Plzeň

27. 10. 2015, od 16:00
Valná hromada JCI South Bohemia
Coworking České Budějovice

21. 10. 2015, 17:00 - 20:00
Setkání se světovým prezidentem JCI
v Plzni
Univerzitní kavárna Íčko, Plzeň

29. 10. 2015, 17:00 - 19:00
Čaj o páté - Firemní vize - zbytečný luxus
nebo užitečný nástroj?

4. 11. 2015, 17:00 - 21:00
Plzeňský business kotel STARTUP

EDITION - Business plánování
Univerzitní kavárna Íčko, Plzeň
18. 11. 2015, 17:00 - 21:00
Plzeňský business kotel STARTUP
EDITION - Prodej
Univerzitní kavárna Íčko, Plzeň
24. 11. 2015, 17:00 - 21:00
Plzeňský business kotel STARTUP
EDITION - Funkční tým
Univerzitní kavárna Íčko, Plzeň
8. 12. 2015,
Vánoční večírek
Ehrlich (sídlo JCI WB)
Zahraniční akce
28.–31. 7. 2015
2015 JCI Global Partnership Summit
New York City, USA, www.jci.cc/summit
31. 7.– 4. 8. 2015
JCI European Academy
Kungälv, Švédsko, http://www.jcisweden.
se/jciea/
20.– 23. 8. 2015,
JCI Nordic Inspiration Conference
Tallin, Estonsko, www.nordic2015.com
10. – 13. 9. 2015
BUKO – národní kongres JCI Německo
Dortmund, www.buko-2015.de
27.– 30. 9. 2015
JCI European Know-how Transfer 2015
Brusel, Belgie
10. – 13. 10. 2015
Německá spolková konference JCI
Dortmund, Německo
3.– 8. 11. 2015
Světový kongres JCI
Kanazawa, Japonsko
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