
VIII. Setkání Klubu manažerek 

 

V pořadí osmé tradiční červnové setkání odborné skupiny "Klub manažerek" se uskutečnilo v tomto 

roce třetí víkend v červnu 21.-23. 6. 2013, tentokrát v lázeňském městě Třeboň a konkrétně v Lázních 

Aurora. Zvolenému místu byl přizpůsoben i program setkání. 

 

Tématem jsme navázali na dubnový workshop věnovaný společenskému chování. Setkání bylo 

upořádáno s mottem "Jak získat tu správnou image...", doplňkovým programem byly základy golfu – 

v kostce trochu teorie i praxe zejména pro ty z nás, které se golfem ve svém životě nikdy nezabývaly.  

První část setkání byla věnována budování image - využily jsme tentokrát toho, že našeho setkání se 

výjimečně v tomto roce nezúčastnili žádní muži - věnovaly jsme se výhradně image ženy-manažerky. 

Co zvolit za oblečení na vrcholné pracovní jednání nebo i pro jednání se zákazníkem, jak se nalíčit, 

jaké obutí... - to bylo jedním z témat, kterých jsme se dotkly. Nechyběly ani ukázky oblečení ze salonu 

Ayahoda vhodného pro tyto příležitosti. "...Je vhodné použít kombinaci pouze dvou barev...", 

doporučuje lektorka Jana Yahoda. Sama uvedla též řadu příkladů ze své praxe, problematika byla 

poté v neformální atmosféře probírána i během oběda a odpoledne. 

Jana Yahoda má dlouholetou praxi výkonné top manažerky, především v zahraničních korporátních 

společnostech, v posledních letech působí též jako Business Management Consultant, Top Managers 

Coach a Project Manager. Problematice žen-manažerek se věnuje i na www.zenamanazerka.cz. 

Na programu další části setkání byl golf. Po teoretické části, kdy jsme se dozvěděly v kostce o historii, 

pravidlech hry a zvyklostech spojených s tímto sportem, následoval i základní praktický nácvik, a to 

na volně přístupném cvičném golfovém hřišti za Lázněmi Aurora. Cílem odpoledne bylo seznámit se s 

tímto sportem tak, aby po absolvování našeho setkání nikdo, kdo zatím nebyl tímto sportem 

"poznamenán", nemusel s obavami odmítat pozvání například na firemní akci, kde je součástí třeba i 

golf. Můžeme říci, že to se podařilo. 

Sobotní večer byl mj. věnován prezentaci o historii a památkách města Třeboně. Zámek se 

zahradami, Schwarzenberská hrobka na břehu rybníka Svět, kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí s 

madonou, Masarykovo náměstí a okolní uličky... - to vše nám bylo doporučeno zhlédnout. Pozornost 

vzbudila i historie rybníkářství, zejména (nazváno naším současným slovníkem) "management 

kvality" Jakuba Krčína, který sahal v tomto smyslu i k takovým trestům, jako je šibenice. Na konci 

přednášky byla zařazena i soutěž o ceny týkající se tématu. Došlo samozřejmě i na přátelské 

posezení. 

Program byl tentokrát sestaven tak, aby účastnice mohly využít nabídky lázní - bazén a masáže, v 

neděli před odjezdem pak mnohé vyrazily do centra, aby na vlastní oči zhlédly to, o čem se dozvěděly 

předchozí večer. Některé se rozhodly pro zámek, jiné jen pro procházku městem. Trochu nám jen 

znepříjemňovali život letos (nejen) v Třeboni zvláště přemnožení komáři, naopak si ho mnohé z nás 

osladily tím, že ochutnaly zmrzlinu od v Třeboni věhlasného zmrzlináře z bývalé Jugoslávie. 

Každopádně jsme se i tentokrát v rámci našeho setkání dozvěděly nové informace a strávily příjemný 

víkend. O atmosféře jednání svědčí i pár připojených fotografií. 



   
   

   
   

  

 

   

 

 


