Představení odborné poroty
Daniel Vávra
Předseda poroty Ignite, vedoucí herní
designer a zakladatel Warhorse Studios
Tvůrce,
režisér
a
hlavní
designér
kultovní,
nejúspěšnější české hry Mafia a scénárista jejího
pokračování. Za scénář k Mafii byl nominovaný na
Game Developers Choice Awards Excellence in
Writing. Hra získala mnoho ocenění jako Hra roku a
Nejlepší scénář roku v mnoha zemích. Série Mafia se
prodalo více než 5 milionů kusů. Kromě toho se
podílel také na hře Hidden and Dangerous a dalších
projektech Illusion Softworks (pozdější 2K Czech).
Dlouhá léta rovněž píše oblíbené komentáře a články
pro časopis Level a občas si připomene svou původní
grafickou profesi a navrhne obal na CD, web, nebo třeba etikety pro Warhorse
pivo. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově.

Jan Mládek
Ministr průmyslu a obchodu ČR
Do čela Ministerstva průmyslu a obchodu byl Jan Mládek
jmenován v lednu 2014. Ministerstvo průmyslu a obchodu
je ústředním orgánem státní správy pro hospodářskou
a obchodní politiku, záležitosti malých a středních podniků
a živností, energetické a surovinové politiky státu
a koordinaci zahraniční obchodní politiky České republiky.
Před jmenováním ministrem průmyslu a obchodu působil
Jan Mládek jako náměstek ministra na Federálním
ministerstvu hospodářství ČSFR a na Ministerstvu financí
ČR. Na tomto postu taktéž zastupoval Českou republiku u
Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu.
„Projekt Ignite vítáme, protože podpoří malé a střední
podniky a přispěje k diskusi o jejich významu pro celou
českou ekonomiku. V těchto firmách pracuje přibližně 60
% všech zaměstnanců, tvoří přes polovinu přidané hodnoty a zároveň jsou často
nositeli inovací. Mnohým z nich stačí jenom malý impuls, aby se posunuly na vyšší
byznysovou úroveň, což je přesně cílem projektu Ignite. Proto jsme se jej rozhodli
podpořit svou záštitou a účastí v porotě.“

Frans-Willem de Kloet
Generální
republika

ředitel

ve

společnosti

UPC

Česká

Z pozice generálního ředitele dohlíží na veškeré aktivity UPC
v České republice včetně zavádění nových projektů. Před
prací pro UPC byl zodpovědný za celý B2B trh společnosti
Liberty Global v Evropě, kde například inicioval a úspěšně
rozjel program SOHO, který v současnosti využívá zhruba
700 000 zákazníků napříč kontinentem. Se spouštěním
lokálních i mezinárodních startupů má rovněž zkušenosti ze
společnosti MCI/Verizon, kde působil ve funkci regionálního
ředitele. Frans-Willem má více jak dvacetiroční zkušenosti
s rozvojem nových byznysů v oblasti mezinárodního IT a
telekomunikací.
„V Holandsku máme přísloví „Dobrý začátek je polovina
úspěchu“. Kdybychom my, jakožto UPC, mohli být součásti těchto začátků na cestě
k trvalé prosperitě, byl by to ten nejlepší dar k našim 15. narozeninám. Jsem velice
potěšen, že se týmu UPC Business podařilo dát dohromady tento projekt, který pevně
věřím, pomůže mnoha českým firmám.“

Dana Bérová
Podnikatelka a soukromá investorka
Úspěšná soukromá investorka se širokým záběrem, bývalá
ministryně informatiky i redaktorka veřejnoprávní televize.
V současnosti
spolupracuje
s poradenskou
společností
Gartner, věnuje se investicím a start-upům. Mimo jiné je
spolumajitelkou společnosti Sanu Babu, která dováží zboží
z Indie a Nepálu, a golfového areálu Slapy. Byla jedním
z porotců-investorů v pořadu České televize Den D.
Příležitostně přednáší na univerzitách.

„Lidé, kteří se pustili do podnikání v menších a středních firmách, mají často výborné
nápady a nadějná podnikatelská řešení. K opravdovému úspěchu jim obvykle chybí jen
velmi málo – dobrá rada, možnost svůj projekt prezentovat zákazníkům nebo investice
na rozvoj. Doufám, že Ignite dokáže několik dobrých firem posunout mezi nejlepší.“
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Miloš Čermák
Publicista a šéfredaktor zpravodajského serveru
iHNED.cz
Publicista, komentátor, sloupkař, analytik a blogger, který je
zároveň vysokoškolským učitelem a vydavatelem. Působí ve
funkci šéfredaktorka internetového zpravodajského serveru
iHNED.cz, ve své rubrice Sítě Miloše Čermáka se věnuje
sociálním sítím a internetu. Je zakladatelem konzultační
firmy Nextbig.cz, s. r. o. Za svůj život vydal více než 20 knih
a je rovněž spoluautorem populárního komiksu Hana a
Hana. Dříve působil v titulech jako je Reflex, Respekt či
Lidové noviny.

Braňo Gordan
Spoluzakladatel a CEO Coober Group, úspěšný
investor
Při studiu Vysoké školy ekonomické v Praze aktivně začal
investovat a obchodovat na finančních trzích. Po dvou letech
v Best Buy Investments, a. s., kde působil ve funkci country
manažera pro Slovensko, se stal spoluzakladatelem firmy
Coober Group. Ta se věnuje algoritmickému obchodování na
finančních trzích a díky investicím se posunula od startupu
do plně zaběhnuté firmy s expanzivními plány. Se svým
obchodním partnerem a investorem Ondřejem Tomkem
systematicky každoročně investují do technologických firem,
ve kterých vidí inovaci a globální potenciál. Jednou z takových investic je i společnost
Safetica Technologies, s. r. o., kde působí v pozici managing directora.
„Moderní světové ekonomiky mají základy v tom, že podporují a vytvářejí prostředí, ve
kterém se daří inovacím. Mladé, moderní a inovativní firmy jsou základem úspěchu.
Projekt Ignite podporuje přesně to, co by mělo být pilířem české ekonomiky, a proto
jsem velmi rád, že tento projekt můžu podpořit a stát se jeho součástí.“
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Vladimíra Chlandová
HR ředitelka společnosti UPC Česká republika
Členka vedení společnosti UPC je odpovědná vedle HR
agendy i za právní oddělení a komunikaci se státní správou.
Zároveň je předsedkyní představenstva České asociace
elektronických komunikací, která sdružuje největší kabelové
komunikační společnosti a alternativní telekomunikační
operátory v ČR. Zde si klade za cíl přispět k budování
moderní infrastruktury a informační společnosti v České
republice. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze.

Petr Koubský
Analytik a publicista na volné noze
Dlouhodobě se zabývá informačními technologiemi a patří
k nejvlivnějším postavám českého internetu. Informačním
technologiím se snaží rozumět z hlediska společenských,
ekonomických
a
politických
dopadů,
přičemž
toto
porozumění různými cestami předává dál. Konzultuje a školí
ve firmách, vyučuje na VŠE v Praze předmět Analýza trhu
ICT. Mimo tuto činnost moderuje odborné konference a je
spoluzakladatelem vzdělávací instituce iCollege, věnující se
podnikání na internetu. Působí rovněž ve funkci editora
webového magazínu 067.cz.
„Projekt Ignite zdůrazňuje, že podnikání je tvořivá činnost a
odměňuje ty, kdo jsou vynalézavější. To je správná a cenná
věc“.
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Viktor Kučera
Mentor podpory podnikání v Centru podpory
inovací Vysoké školy báňské – Technická
univerzita Ostrava
V současnosti pracuje v Centru podpory inovací na
Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě.
Zde působí již více jak dva roky ve funkci mentora a
poradce pro začínající podnikatele. Je zodpovědný za
aktivity vedoucí k podpoře podnikání a startupů v rámci
VŠB i mimo ni. Má za sebou bohatou kariéru
v marketingovém
oboru.
Z pozice
marketingového
ředitele u společnosti Alpine Pro, a. s. řídil úspěšný speciální projekt sponzoringu
Českého olympijského týmu. V uplynulých letech stál rovněž za marketingovými
aktivitami sítě čerpacích stanic OMV či výrobce sportovního oblečení MOIRA CZ, a. s.
„Do projektu se zapojuji zejména proto, že mám zájem podpořit jakýkoli nápad z řad
českých podnikatelů, který má šanci na úspěch. Podpora podnikání je podle mého
názoru základní aktivitou, která může zásadním způsobem pomoci celé české
ekonomice k prosperitě a růstu.“

Lenka Kučerová
Aktivní podporovatelka start-upů, první Češka
v Silicon Valley
Lenka je součástí několika iniciativ zaměřených na podporu
českého startup ekosystému a aktivně rozvíjí podnikavé
duše nejen v ČR ale i v celém regionu CEE. V poslední době
působila v pražských startup akcelerátorech StartupYard a
Wayra CEE, kde měla na starosti scouting projektů,
akcelerační program, budování komunity a reprezentaci na
domácích a mezinárodních akcích. Pro tuto činnost se
nadchla během svého fungování v Silicon Valley, kde
iniciovala
projekt
CzechAccelerator
a
založila
networkingovou platformu BayCzech Professionals. Po
studiích ve Velké Británii započala svoji kariéru ve světě
podnikání a technologií v agentuře CzechInvest, kde měla
na starosti oblast IT a strategických služeb.
„Velmi si cením být součástí projektu Ignite společnosti UPC, protože zúčastněným
projektům dá možnost získat odbornou zpětnou vazbu, obstát v konkurenčním
prostředí, zviditelnit se a navázat kontakty se zajímavými lidmi.“
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Aleš Michl
Ekonom Raiffeisenbank
Jeden z nejznámějších českých ekonomů. Působí jako analytik a
portfoliový stratég v Raiffeisenbank, zároveň je členem Rady
ekonomických poradců ministra financí. Je pravidelným
přispěvatelem časopisu Ekonom, kde vtipně a originálně řeší
vážná i méně vážná ekonomická témata v rámci své rubriky
MICHLiq. Stejný pop-ekonomický a komiksový přístup využil i ve
své populární knize MICHLiq – Inteligentní průvodce ekonomikou.
V minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády a působil
v týmech místopředsedů vlád pro ekonomiku Martina Jahna a
Jiřího Havla. Je absolventem VŠE v Praze, LSE v Londýně a
Wharton ve Filadelfii.
“To, co vždy nastartovalo tento svět, byly nápady podnikatelů, nikoliv politiků. Vážně
nechci, abychom skončili u toho, jak kdo umíme vyplnit formuláře se žádostí o nějaké
EU fondy. Vsázím na komunitu byznysu. Subjekty s tradicí a prostředky pomohou
novým nápadům malých a středních firem, které jsou dravější, drzejší, a mohou tak
ekonomiku rozhýbat. Chci být s touto komunitou, proto podporuji projekt Ignite."

Jarmila Plachá
Výkonná ředitelka ve společnosti Wayra CEE
Jarmila Plachá má za sebou více než 15 let na seniorních
manažerských pozicích v různých zemích primárně v bankovnictví
a telekomunikacích. Její doménou je zaměření na marketing,
business development a komunikaci. Po celou dobu své
manažerské kariéry se věnuje rovněž podpoře podnikání a
mladých talentů: věnovala se mimo jiné podpoře ženpodnikatelek v rámci projektu Život nápadům či projektu Ocenění
českých podnikatelek v GE Money Bank. Rovněž se intenzivně
věnuje mentoringu a koučingu mladých manažerů i začínajících
podnikatelů.
„V České republice je podle statistik více než 1 milion ekonomických subjektů, které
zaměstnávají téměř 2 miliony zaměstnanců. Ne všechny tyto firmy mají stejné
možnosti dalšího růstu a rozvoje svého podnikání, včetně možností se zviditelnit. Proto
jsem se rozhodla zapojit se do projektu Ignite, který se věnuje právě podpoře malých a
středních firem. Tím, že budeme aktivně podporovat ty nejlepší podnikatelské nápady a
přinášet široké veřejnosti úspěšné příběhy podnikatelů, budeme možná inspirovat i ty
potenciální podnikatele, kteří zatím o vlastním podnikání teprve přemýšlí.”
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Martin Pochmon
Viceprezident
pro
firemní
společnosti UPC Česká republika

zákazníky

Business divizi společnosti UPC Česká republika vede od
ledna 2014. Ta vznikla v roce 2011 s cílem poskytovat
široké portfolio fixních telekomunikačních služeb malým
podnikatelům, firmám a korporacím i velkoobchodním
partnerům. V minulosti působil jako Ředitel marketingu
a prodeje ve společnosti Primagas s.r.o., která patří
mezi přední dodavatele LPG v České republice. Od roku
2000 se podílel na startu mobilního operátora Oskar
(později Vodafone), kde zastával po dobu 7 let řadu pozic v managementu firemního
prodeje.
„V našem byznysu se často setkáváme s malými a středně velkými firmami, které mají
skvělé nápady a vize s obrovským potenciálem. Cílem projektu Ignite je pomoci těm
nejlepším firmám ze segmentu SME posunout jejich podnikání o krok dál.“

Dita Stejskalová
Zakladatelka Ogilvy Public Relations
Oceňovaná top manažerka již více než 15 let vede
úspěšnou PR agenturu, kterou zakládala. Podílí se na
vývoji a řízení komunikačních strategií pro významné
klienty. Má bohaté zkušenosti s image kampaněmi,
interní komunikací, re-brandingem či řízením krizové
komunikace. Mimo to vede mediální tréninky pro firmy
či veřejně vystupující osobnosti. Je spoluautorkou
oborových publikací o korporátní komunikaci, zakládající
členkou programu Odyssey 2010, který se zaměřuje na
mentorování českých žen v podnikání, managementu a
neziskovém sektoru, a porotkyní v rámci Ocenění
Českých Podnikatelek. Dříve působila ve funkci
předsedkyně Asociace PR agentur (APRA).
„Být v porotě projektu Ignite je pro mě velká inspirace. Podnikatelský duch, nové
nápady a chuť uspět na českém i mezinárodním trhu je třeba podporovat vždy, všude a
za všech okolností. Tato země je plná chytrých lidí a je jenom dobře, že Ignite pomůže
k úspěchu novým, nápaditým produktům a službám, nejenom z oblasti technologií.
Věřím, že díky Ignite se řada těchto nových podnikatelských nápadů pořádně rozhoří.“
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Zdeněk Tomíček
Zastupující manažer projektu AMSP ČR „Svou
cestou“
Zakládající
partner
advokátní
kanceláře
Tomíček Legal a mezinárodní sítě advokátních
kanceláří CEE Attorneys
Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a
živnostníků se podílí na projektu „Svou cestou“ jehož
prostřednictvím
se
zasazuje
o
podporu
malých
podnikatelů a start-up projektů na území ČR. V rámci
právní praxe se věnuje právu obchodních korporací a
poradenství v oblasti finančních nástrojů, pracovního
práva a zaměstnanosti. O těchto právních oblastech
rovněž často publikuje odborné články a poskytuje
komentáře médiím. Zároveň zastupuje klienty v soudních sporech a rozhodčích
řízeních. Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze působil v jedné z největších
advokátních kanceláří na světě DLA Piper.

Sander Vonk
Investiční ředitel ve společnosti Liberty Global
Ve společnosti Liberty Global Ventures, globálním
investičním fondu spadajícím do skupiny Liberty Global, je
odpovědný za investiční aktivity celé skupiny v regionech
Evropy, Středního Východu a Afriky. Vyhledává a
zaměřuje se na podnikatele, kteří jsou průkopníky a
inovátory ve svých oborech. Ve skupině Liberty Global
působí již více než 12 let, přičemž vystřídal vývojářské a
strategicky orientované manažerské pozice. Studoval na
univerzitách v Amsterdamu, Pekingu a New Yorku.
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