


Přednáška Principy Baťovy personalistiky



Vážení členové a partneři, přátelé,

mnoho z vás má za sebou náročný rok, který možná 
předcházel roku ještě náročnějšímu.

Přesto jsme opět o něco vylepšili
obraz Moravskoslezského kraje.

Dokázali jsme, že jsme region plný společensky zodpovědných 
organizací; firem, které podnikají s přesahem, inspirativních 
osobností; inovací i podnikatelských nápadů, jejichž potenciál 
dalece přesahuje místní hranice.

Ukázali jsme, že změn se nejlépe dosahuje společně — 
vzájemnou inspirací, sdílením zkušeností a propojováním.

Děkujeme, že jste stále otevření podnikatelskému vzdělání 
a nezapomínáte na svůj vztah k Moravskoslezskému kraji.

Úvodní slovo

Věříme, že když se semkneme a podělíme o best practices, 
zvládneme se vyrovnat se všemi těžkostmi, které příští rok 
může přinést.

Jak se mnohokrát ukázalo, umíme pomáhat druhým, a to i ve 
chvílích, kdy nám samotným není nejlépe.

Víme, že si poradíme.

Děkujeme, že jste v roce 2022 rostli s námi.

organizační tým Patriotů MSK
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Řečníci 15. Setkání Patriotů MSK 



Jako Patrioti MSK máme vztah
k Moravskoslezskému kraji.

Zastáváme hodnoty upřímnosti,
spolupráce a fair-play.

Partnerství budujeme win-win způsobem.

Věříme v princip give before you get —
nejdřív pomoz a potom ti bude pomoženo.

Potkáváme se především kvůli sdílení zkušeností,
podnikatelskému vzdělání a propojování.

Čím se řídíme

Přestože podporujeme vzájemnou spolupráci, členství 
v Patriotech MSK není určené pro ty, kteří chtějí jen rychle 
vytěžit kontakty a získat nové zakázky.

Uvědomujeme si, že čím více nás bude, tím hodnotnější 
bude náš odkaz.

Každý, kdo se přidá, je součástí jednoho velkého příběhu 
o vylepšování obrazu regionu, který budeme jednou 
vyprávět nejen našim dětem.
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Podnikatelům pomáháme už deset let



Pro ty, co chtějí budovat firmy 
a stát se lepšími podnikateli.

Členství v Patriotech MSK je založeno na inspiraci, 
vzájemném sdílení zkušeností a propojování.

Každý měsíc pořádáme alespoň jednu akci, která spojuje 
podnikatelské vzdělání a networking.

S více než sto členy a dalšími stakeholdery tvoříme největší 
podnikatelskou komunitu v regionu.

Členové získávají: 
 
✓ Tipy & triky pro business
    od zkušených podnikatelů

✓ Přístup do největší podnikatelské
    komunity v kraji

✓ Pravidelnou inspiraci pro své podnikání

Členství

Členství obsahuje:

✓ vstupy zdarma na 10 podnikatelských akcí
✓ 2 vstupenky na Setkání Patriotů MSK
✓ vstupy zdarma na 8 akcí business klubu
✓ pro personalisty vstupy zdarma na 8 akcí HR klubu
✓ neomezený přístup do členské sekce Patrioti MSK EDU
✓ individuální konzultace se zkušenými podnikateli
✓ 3× ročně servisní schůzku
✓ naši podporu při cíleném networkingu
✓ roční předplatné Magazínu Patriot
✓ pomoc s propagací

Ještě nejste členem?

Domluvme si nezávaznou schůzku:
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15. Setkání Patriotů MSK: Umění budovat firmu



Uspořádali jsme největší podnikatelskou akci 
v regionu. Hodnotí Tomáš Buchwaldek.

Na naši vrcholnou akci přišlo 413 podnikatelů a manažerů 
nejen z Moravskoslezského kraje — ano, už začínáme 
stahovat i Pražáky.

Pane Schellongu, řediteli Nemocnice Havířov, děkuji vám, že 
manažery jako vy máme i v našem kraji a mém rodném městě. 
Pokud nemocnice dokáže za stejné náklady takto radikálně 
změnit stravování, a ještě se dostat do všech médií, je to 
opravdu jen a pouze o lidech.

Dal jste mi neprůstřelný argument na jakékoliv výmluvy, 
že „něco nejde“ a otevřel mi oči, jak opomíjeným firemním 
benefitem je jídlo a dobrá kantýna. Jak říkáte: Pokud nemůžete 
přidat na mzdách, tak ty lidi aspoň dobře nakrmte.

Lenko Ondruchová, zakladatelko Queens, pokud budu někdy 
prodávat firmu, vzpomenu si na váš vzorec: EBITDA + stav 
zásob a to celé děleno sebevědomím a rychlostí prodeje.

15. Setkání Patriotů MSK

Co je ovšem klíčové a co mi zůstalo v paměti, je vycítit 
a poznat dva klíčové okamžiky. Zaprvé, když vám lidé začnou 
říkat, že „něco nejde“ a přitom je to na trhu standardem. V tu 
chvíli firma potřebuje k růstu někoho, kdo přinese know-how. 
Zadruhé, když už se ptáte, jestli vám to všechno dává smysl. 
Protože firma má jedině takovou energii, jakou má její majitel. 
A když nehoříte, nemůžete zapálit ostatní.

Pane Baťko, majiteli Fosfy, co k vám dodat. Ještěže existují 
podnikatelé, kteří umí podnikat, nepotřebují k tomu dotace 
a vytvářejí vnitřní krize, aby byla firma připravená na ty 
skutečné, protože „krizí ke svobodě“ — jak říkáte.

Díky vám si ze Setkání odnáším řešení pro dilema, jak pracovat 
s lidmi. Personalista to nevyřeší, ostatně proto ve firmě žádného 
nemáte. To podnikatel musí být hlavní personalista — stejně 
jako fotbalový trenér. Nikdo jiný přesně neví, koho potřebujete 
a jakou má mít roli. Vybrat si dream team pro „Ligu mistrů“, to 
je přece na nás.

Tomáš Buchwaldek
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101
členů v komunitě

27
uspořádaných akcí

1 507
účastníků na akcích
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23
záznamů akcí 

a epizod podcastu

28
řečníků na akcích 

a v podcastu

33 800
korun rozděleno 
v rámci nadace
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SalesMajstr MeetUp: FuckUp Edition



„Patrioti MSK jsou skvělá platforma pro networking 
a poznávání nových lidí i firem. Na všechny akce, které 
pořádají, se těším — tím spíš, že i když nyní žiju v Olomouci 
a obchodně zastupuju JuiceUP se sídlem v Praze, srdcem 
jsem havířovský patriot. I díky Patriotům MSK se mi daří 
získávat nové klienty.“

Martin Kučera, Co-founder JuiceUP

„Jste fakt frajeři — na podnikavost a business development 
byste mohli mít školení. Prostě to máte v sobě.“

Irena Hluchníková, Community Manager MSIC

„Patrioti MSK jsou hlavně skvělá parta lidí. Na akcích jsou 
všichni uvolnění a otevření sdílení, odehrávají se v přátelské 
atmosféře. Baví mě na ně chodit!“

Simona Tomíčková, výkonná ředitelka CADservis

Říkají o nás
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„I když jsme rozlítaní různě po světě, nezapomínáme, 
odkud pocházíme. Posouvat Moravskoslezský kraj a jeho 
podnikatele nám dává ohromný smysl, a proto jsme hrdými 
členy Patriotů MSK. Díky, že tuhle aktivitu organizujete!“

Radek Gajdušek, Owner RainFellows

„Rád se setkávám s úspěšnými lidmi z jiných oborů – věřím, 
že si z toho můžu odnést něco pro sebe. Proto je pro mě 
největší hodnotou členství v Patriotech MSK inspirace na 
členských akcích.“

Pavel Stein, majitel KRMÍM KVALITNĚ

„S Patrioty MSK jsme začali spolupracovat před deseti lety. 
Velkým přínosem jsou pro nás setkávání s lidmi a propojování 
kontaktů. Můžu všem doporučit!“

Petra Sedláčková, LUCEO



Beseda a individuální konzultace s Martinem Vohánkou: Evoluce růstu a rozvoje 



Jak uřídit finance během krize a růstu
Helena Horská, Raiffeisenbank 
Martin Tyšer, Nastejnelodi.cz
David Maralík, IT Lab

Evoluce růstu a rozvoje firmy
Martin Vohánka, Eurowag

Principy Baťovy personalistiky
Gabriela Končitíková, Nadace Tomáše Bati

Business Model Innovation 
facilitace RainFellows

Členské akce 2022
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Když nerostete vy, neroste vaše firma
Daniel Morys, Dopravní podnik Ostrava

V. ročník networkingového turnaje
v beach volejbalu

Narozeninová opékačka

SalesMajstr MeetUp: FuckUp Edition 
Michal Musil, LMC
Antonín Krumnikl, Realitní makléř v Ostravě
Jakub Hon, SALESDOCk
René Müller, Brandwire & Jezza Co.
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Filantropie & business: Jak dávat zpět



15. Setkání Patriotů MSK:
Umění budovat firmu
Ivan Baťka, Fosfa 
Lenka Ondruchová, Queens
Norbert Schellong, Nemocnice Havířov

Business planning pro malé a střední firmy
Miroslav Marek, New Dimension
Radka Šušková, New Dimension
Jan Dittrich, BeePartner
Daniel Konczyna, BeePartner

Filantropie & business
Dagmar Goldmannová, Via Clarita
Tomáš Vrátný, OSTRA GROUP
Libor Winkler, RSJ

Členské akce 2022
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O tom, jak rožnout a zase zhasnout ve firmě
René Müller, Brandwire & Jezza Co.

O obchodu a nemovitostech
Antonín Krumnikl, Realitní makléř v Ostravě

O showbusinessu a brandu
Vladimír Skórka

O gastru, franšízingu a vytrvalosti
Jan Kapolka, Los Capolitos
Michal Kapolka, Los Capolitos

O inovacích, managementu a Rallye Dakar
Tomáš Vrátný, OSTRA GROUP

O médiích a Magazínu PATRIOT
Jaroslav Baďura, Magazín PATRIOT

O esportu a budoucnosti
Michael Blažík

Hosté podcastu
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Desítky hodin obsahu
pro podnikatele na jednom místě.

Prozkoumejte naši platformu
podnikatelského vzdělávání. Na portálu 
Patrioti MSK EDU najdete záznamy všech 
členských akcí, epizody podcastu nebo 
kontakty na ostatní členy.

Přístup mají všichni členové Patriotů MSK.
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Každý měsíc si svítíme na podnikání
v Moravskoslezském kraji.

Nejposlouchanější a nejvtipnější
business podcast v kraji uvádí
Tomáš Buchwaldek a Martin Hykel.

Poslouchejte na Spotify,
Apple Podcasts nebo jiné
oblíbené podcastové
platformě.
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Beseda s Danielem Morysem: Když nerostete vy, neroste vaše firma



20. ledna 2023
Jak získat a udržet schopné lidi

16. února 2023
Jak ve firmě udržet cash

16. března 2023
Budování managementu, nástupnictví & speed mentoring

20. dubna 2023
Jak udržet štíhlé procesy: Lean game v praxi

18. května 2023
Marketingová kouzla

29. června 2023
V. ročník networkingového turnaje v beach volejbalu

Chystáme pro rok 2023
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18. srpna 2023
Narozeninová opékačka

14. září 2023
Obchod a prodej

13. října 2023
Business modely / Business planning

9. listopadu 2023
16. Setkání Patriotů MSK

7. prosince 2023
Filantropie / CSR

Přihlaste se k odběru kalendáře:



Organizační tým a řečníci 15. Setkání Patriotů MSK
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Patrioti MSK, z. s.
Nádražní 416/120
702 00 Ostrava
IČO 02711818

patriotimsk.cz
info@patriotimsk.cz
+420 728 704 821

Spolek zapsaný u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka 12100 L.

Lucie Buchwaldková, koordinátorka
lucie.buchwaldkova@patriotimsk.cz | +420 775 218 693

Tomáš Buchwaldek, partneři a řečníci
tomas.buchwaldek@patriotimsk.cz | +420 732 122 206

Kamila Marková, business partner
kamila.markova@patriotimsk.cz | +420 775 366 772

Jan Valtr, marketing
jan.valtr@patriotimsk.cz | +420 728 704 821

Petra Večerková, produkce
petra.vecerkova@patriotimsk.cz | +420 724 971 260

Martin Chmela, nadace
martin.chmela@patriotimsk.cz | +420 721 404 087

Roman Zajíc, technická podpora
roman.zajic@patriotimsk.cz | +420 606 490 535

Miroslav Dišek, technická podpora
miroslav.disek@patriotimsk.cz | +420 737 880 729

http://patriotimsk.cz
mailto:info@patriotimsk.cz
tel:+420728704821
mailto:lucie.buchwaldkova%40patriotimsk.cz?subject=
tel:+420775218693
mailto:tomas.buchwaldek@patriotimsk.cz
tel:+420732122206
mailto:kamila.markova@patriotimsk.cz
tel:+420775366772
mailto:jan.valtr@patriotimsk.cz
tel:+420728704821
mailto:petra.vecerkova@patriotimsk.cz
tel:+420724971260
mailto:martin.chmela@patriotimsk.cz
tel:+420721404087
mailto:roman.zajic@patriotimsk.cz
tel:+420606490535
mailto:miroslav.disek@patriotimsk.cz
tel:+420737880729



