manažerské postřehy

Nečekal jsem ocenění,
ale velmi si ho vážím
nále, jsem považoval za obrovský úspěch
a poděkování za práci, kterou tady odvádíme. Ale na druhou stranu jsem samotnou
účast chápal jako propagaci naší ﬁrmy, zvýšení společenské prestiže a zejména poděkování našim zaměstnancům za jejich snahu
o co nejlepší výsledky, a nakonec jako zviditelnění celého oboru.
Dnes si jen málokdo uvědomuje, že vejce je
unikátní živočišný produkt plný čistých bílkovin a dalších nutričních látek pro tělo velmi užitečných. Vždyť se úplně zapomnělo na
skutečnost, že čerstvé vejce s minimální tepelnou úpravou je jedním z nejvýznamnějších antioxidantů.
Pocity, s nimiž jste přijímal ocenění v Paláci
Žofín 23. dubna, se asi těžko popisují. Jaké myšlenky vás dnes s odstupem času
v této souvislosti napadají?

Asi to bude znít jako fráze, ale já jsem to
opravdu vůbec nečekal! Tedy skutečnost, že
bych zejména pak, když jsem viděl všechny
ﬁnalisty, kteří jsou opravdu špičkami a autoritami v daných oborech, mohl být mezi nimi. Samotné převzetí ceny jsem si neuměl
patřičně vychutnat, i pochvala před veřejností je do určité míry zátěžová situace, ale s odstupem času jsem na toto vyznamenání velice hrdý a velmi si ho považuji. Zároveň je to
pro mne závazek i výzva do budoucna a ujištění, že jdeme správným směrem.

Ing. Tomáš Milich

Stalo se již tradicí, že po vyhodnocení nejlepších
manažerů v soutěži Manažer roku, tedy v nejprestižnější
soutěži manažerů v ČR, která se letos konala již
po dvaadvacáté, dáváme slovo těm, kteří stanuli na
příčkách nejvyšších. Tentokrát jsme o rozhovor požádali
Ing. Tomáše Milicha, jednatele a ředitele společnosti
OVUS, podnik živočišné výroby, spol. s r. o., který
se stal vítězem v kategorii Manažer odvětví
potravinářské výroby roku 2014:
S jakými očekáváními jste při své nominaci
do této soutěže vstupoval?

Samotnou soutěž nejlepších manažerů České
republiky chápu jako vysoce prestižní záležitost; je to takový Zlatý Slavík, ale pro manažery. Kandidaturu jsem však přijal jen proto,
že si velice vážím lidí, kteří mne do této soutěže navrhli a přihlásili, takže jsem vlastně
vůbec žádná očekávání neměl.
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Myslel jste i na to, že případné umístění
mezi vyhodnocenými bude současně
dobrou vizitkou pro společnost OVUS,
její zaměstnance a konec konců i produkci pro potravinářství a koncové
spotřebitele?

O tom, že bych se měl umístit mezi vyhodnocenými manažery, jsem vůbec nepřemýšlel, a samotný fakt, že jsem postoupil do ﬁ-
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