Návrh na složení Předsednictva Českého klubu fair play na období 2016-20
1. Martin Doktor
2. Vladimír Drbohlav
3. Jan Čenský
4. Radek Jaroš
5. Lenka Kovářová
6. Radek Novák
7. Květa Pecková
8. Jan Pirk
9. Helena Suková
10. Jan Švéd
11. Jiří Zedníček
P-ČKFP navrhuje doplnit stávající složení o tyto osobnosti:
Hana Machková – (13. 5. 1958) rektorka VŠE (od 31. 3. 2014)
Profesorka Hana Machková se zaměřuje na výzkum v oblasti mezinárodního
marketingu, je členkou odborných grémií v ČR i v zahraničí (vědecké rady MU v
Brně, EU v Bratislavě, International Advisory Board v Lyonu).
V letech 2002 - 2014 byla vedoucí Katedry mezinárodního obchodu a prorektorkou
pro zahraniční vztahy a PR.
Je nositelkou řady ocenění v Česku (Řád čestné legie - 2016, Marketér roku - 2009) i v
zahraničí (Chevalier dans I´Ordre des Palmes Académiques - státní vyznamenání
udělené předsedou vlády Francouzské republiky – 2006)
Paní H. Machková má vztah i ke sportu, nejbližší je jí volejbal, který na VŠE aktivně
podporuje. Její otec, Vladimír Kostka, byl trenérem úspěšné československé
hokejové reprezentace 70. let.
Margareta Křížová – (1965) business mentorka
Poradkyně začínajících podnikatelů a aktivní pozorovatelka dění kolem nás.
Spoluvlastní obchodně právní poradenskou firmu CEAG, je jednou ze zakládajících
partnerek. Je moderátorkou Rádia Zet (Podnikání od A do Zet) a jedním z investorů
televizního pořadu Den D.
M. Křížová je absolventkou Školy veřejných a mezinárodních vztahů a programu
Masters of Business Administration na ESCEM School of Business and Management
University of New York/Prague.
Angažuje se především v pomoci ženám, které chtějí začít podnikat, zajímá se o
jejich možnosti dalšího vzdělávání. Angažuje se také v oblasti umění řemesel.
David Výborný – (22. 1. 1975) bývalý hokejový reprezentant
Úspěšný hokejový útočník, pětinásobný mistr světa, člen Síně slávy českého hokeje.
Od začátku 90. let hrál extraligu v klubu Spatra Praha, později v NHL a krátce i ve
Švédsku. V posledních letech působil v BK Mladá Boleslav, aktivní kariéru ukončil v
letošním roce kvůli zranění.
V sezóně 1993/94 byl vyhlášen nejslušnějším hráčem extraligy.
Všichni jmenovaní mají zájem pracovat v Předsednictvu Českého klubu fair play.

