
Pozvánka
na 13. networkingovou akci

čtvrtek 17. 2. 2011 od 18.00 hod.
v hotelu Aria, Tržiště 9, Praha 1 
(blízko Malostranského nám.)

Dress code: casual / neformální

Registrace: director@youngmbsa.cz 
případně na tel. čísle 777 923 762

Kapacita je omezena; účast potvrzujte do 11. 2. současně s úhradou 

účastnického poplatku na účet Young MBSA, o. s.,

č. ú.: 230984156/0300 

Vstupné: 390 Kč/osobu
zahrnuje neformální besedu spojenou s dotazy, promítáním 

a ukázkami z tvorby, závěrečný volný networking/business mixér 
a pohoštění šéfk uchaře restaurace CODA hotelu Aria Davida Šaška

Presti gious Network of Young people acti ve in 
Management, Business, Science, Sport and Arts

SETKÁNÍ A NETWORKING
mladých manažerů a podnikatelů a

Josef  Blecha
ČESKÝ VÝTVARNÍK,

PORTRÉTNÍ KARIKATURISTA A MANAŽER
Nevšední setkání se světoznámým karikaturistou, jenž svou tvorbou 

navazuje na karikaturisty Adolfa Hoff meistra či Franti ška Bidla, 
v unikátních prostorách hotelu Aria

Partnerské a spolupracující 
organizace:

Program:
• Uvítání, představení Josefa Blechy, informace 

o aktuálním dění v Young MBSA

• BESEDA S JOSEFEM BLECHOU s prostorem pro 
dotazy, PROMÍTÁNÍ, UKÁZKY Z TVORBY

• volná DISKUSE, NETWORKING a business 
mixér + pohoštění

Josef Blecha
Slavný karikaturista, výtvarník 
a manažer v číslech

V letech 1979–83 byl 
fi nančním, později gene-
rálním ředitelem fi rmy 
Merco Agency / Pragotrade 
v Torontu. 

V roce 1987 se stal generál-
ním ředitelem a předsedou 
představenstva American 
Jawa Ltd., New York. 

V letech 1995–98 se stal 
generálním ředitelem fi rmy 
General Motors v České 
a Slovenské republice. 

V letech 2001–2008 zastával 
funkci generálního ředitele a předsedy představenstva 
společnosti  FEZKO, a. s., Strakonice. 

V současné době je obchodním ředitelem texti lní divize 
fi rmy Grupo Copo Inversiones S. A., Španělsko. 

Od r. 1970 se rovněž zabývá výtvarnou tvorbou – por-
trétní karikaturou. V roce 2007 vyšla Blechova biografi c-
ká publikace Karikatury – Slavné tváře v čarách, která je 
výběrem novějších prací a nabízí pohled na 222 slavných 
a významných světových i českých osobností . Svoji tvor-
bu představil J. Blecha na více než 40 výstavách doma 
i v zahraničí. 

Roli stálé „výstavní síně“ plní též virtuózní hotel ARIA. 
Blechovy nápadité a vti pné karikatury hudebních legend 
jsou součástí  veřejných prostor hotelu, ale i jednotlivých 
pokojů.

V r. 2009 se stal členem SVU Mánes.

www.josefb lecha.eu 


