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EDITORIAL

Vážení čtenáři,

někdy si říkám, zda je silná intuice dar, nebo prokletí? V minulém 

čísle Magazínu KPCG jsme psali o tom, že oficiální vládní 

predikce inflace zdaleka neodpovídají tomu, co se děje s cenami 

na trhu výrobců, a že se to nutně musí promítnout i do celkové 

inflace. Za několik týdnů poté se podobné černé scénáře začaly 

objevovat v mainstreamových médiích. A dnes? Dnes je inflace 

mířící ke dvojciferným hodnotám smutnou realitou.

Na druhou stranu se také potvrdila správnost mého tušení 

hraničícího s jistotou, že letošní vrchol 9. ročníku firmových 

oscarů proběhne bez problémů, a to i ve standardním termínu 

druhé poloviny října. A tak jsme si 21. 10. 2021 mohli společně 

užít hvězdnou oslavu zodpovědného podnikání a tvořivého 

podnikatelského ducha. Atmosféra, kterou vytvořila společnost 

téměř dvou stovek podnikatelů, kterých si lidé váží, v pražském 

Planetáriu, byla hřejivá, povzbudivá, inspirativní i… prostě skvělá. 

Za těmito vzácnými okamžiky se můžete spolu s námi ohlédnout 

na následujících stranách Magazínu KPCG, jehož čerstvé vydání 

s pořadovým číslem 23 právě držíte v ruce.

Najdete v něm 14 příběhů členů rodiny Český Goodwill, které 

vám zpříjemní nadcházející zimní měsíce. Tematicky se aktuální 

vydání soustředí na představení zástupců v kategorii Osobnost, 

kterou volí veřejnost, a nositele Zvláštní ceny, kterou uděluje 

porota firmám, jež přesahují rámec základních nominačních 

kategorií. A tak máte exkluzivní příležitost poznat blíž prorektora 

NEWTON University Jiřího Koleňáka, organizátora největšího 

festivalu elektronické hudby ve střední Evropě Kamila Rudolfa 

i Alie Lengyelovou, která před pěti lety založila firmu vyrábějící 

prémiová krmiva pro čtyřnohé mazlíčky. 

Z držitelů Zvláštních cen jsme vyzpovídali lisaře z Olejového 

mlýna Petráveč Karla Jonáka (2019) a Johna Tregellase, majitele 

agentury The Prague Concert Co. (2020). Speciální sekci 

věnujeme letošní Zvláštní ceně poroty, kterou získaly hned tři 

dámy najednou (2021). Všechny se věnují tolik potřebné domácí 

péči, díky které mohou nemohoucí a jejich blízcí mít důstojný 

život i v méně příznivých okamžicích. Všichni jim v tomto 

poslání můžeme pomoci, inspiraci naleznete na stranách 40–41. 

Nejen nacházející čas Vánoc a závěru roku je pro to vhodná doba.

Pomáhat si rodina Český Goodwill bude i v následujícím roce. 

Už nyní víte, že je fajn být součástí rodiny Český Goodwill, a tyto 

pocity můžete nabídnout i vašim obchodním partnerům a firmám, 

kterých si vážíte. Jednoduše je nominujte na firmové oscary. 

Ocenění Český Goodwill čeká 10. jubileum, které – pevně věřím – 

oslavíme společně ve velkém stylu. Současně se můžete těšit na 

celou řadu příležitostí pro rozvoj vašeho byznysu v rámci Klubu 

Partner Český Goodwill. Začínáme už 26. ledna 2022 tradiční akcí 

Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill. Více na straně 7.

Končí druhý rok pod taktovkou čínské chřipky a zatím 

vše nasvědčuje tomu, že ještě nějaký čas bude mít virus 

ambici diktovat si podmínky. Současně nabírá obrátky velká 

transformace ekonomiky, a to nejen v důsledku nového Green 

Dealu. Svět, který jsme znali, se definitivně chýlí ke konci. Nyní si 

můžete na otázku, kterou jsem položila v úvodu, každý odpovědět 

podle svých potřeb. V každém případě mějte na paměti, že 

všechno zlé je pro něco dobré a že každý konec znamená nový 

začátek. Ujistit se o tom vždycky můžete v rodině firem, kterých 

si lidé váží, a v Klubu Partner Český Goodwill. 

Přeji vám krásný adventní čas ve společnosti Magazínu KPCG, 

úspěšný vstup do roku 2022 a těším se na brzkou viděnou s vámi! 

Lenka Hlavatá
managing partner HPCG

Sázka  
na intuici
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Setkání v červenci
Tradiční Letní setkání KPCG se ve čtvrtek 22. července konalo 

již posedmé a tentokrát bylo plné adrenalinu. Členové klubu 

a rodiny Český Goodwill zavítali na Moravu, aby si užili nabitý 

program inspirovaný odkazem Tomáše Bati. 

Program ráno začal v Tlumačově návštěvou ve firmě PSÍ 

Hubík, která vyrábí kombinézy pro motocyklové závodníky, 

profesionální i hobby uživatele, a je držitelem ocenění Český 

Goodwill 2017. Manželé Monika a Libor Hubíkovi společně se 

synem Adamem přítomným přestavili příběh své značky a během 

exkurze po výrobním závodě je zasvětili do tajů a specifik výroby 

motocyklových kombinéz, které mají zvuk po celém světě.

Poté následoval přesun do Přerova, kde na letišti sídlí další člen 

rodiny Český Goodwill a nositel ocenění z roku 2018, společnost 

NIRVANA. Ta je mimo jiné výrobcem prvního „létajícího auta“ na 

světě – vírníku s homologací po pohyb ve vzduchu i na silnici. 

Se stroji, stejně jako s historií společnosti a vývojem značky 

účastníky seznámil majitel firmy Pavel Březina. 

Léto v KPCG 
Klub Partner Český Goodwill (KPCG) nezná okurkovou 
sezónu, a tak jeho program nepolevil ani v létě. V červenci se 
členové klubu a rodiny Český Goodwill sešli už posedmé při 
tradičním letním grilování, v polovině září pak na VIP besedě 
s osobností. Té předcházelo zasedání poroty, která podeváté 
volila firmové oscary.
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KPCG: OHLÉDNUTÍ

Každý mohl zážitek z polétání vírníkem zažít na vlastní kůži 

a téměř všichni této příležitosti využili. Vždyť nejlepší pohled 

na svět je z výšky. Součástí odpoledního programu byla také 

přednáška Jiřího Pruši, rekordmana v počtu letišť, na kterých 

přistál. Jiří se podělil o své letecké zážitky z nejnebezpečnější 

letišť světa.

Své dojmy pak hosté sdíleli během grilování až do pozdních 

večerních hodin. Příjemnou atmosféru podtrhly vinná 

degustace, kterou i se someliérem dodalo vinařství VÍNO 

HRUŠKA, a tradiční moravská pohostinnost.  

Zasedání poroty 
Ve středu 16. září proběhlo zasedání odborné poroty, která volila 

nejsilnější příběhy v nominačních kategoriích Tradice, Inovace, 

Partner a Made in Czechoslovakia Český Goodwill 2021. 

Porota zasedla opět pod dohledem auditora projektu Jiřího 

Vavříka ze společnosti TÜV SÜD Czech. Po intenzivní diskusi, 

která trvala celé dopoledne, rozhodla o tom, kdo získá firmové 

oscary v rámci 9. ročníku ocenění Český Goodwill.

Členy poroty tradičně tvořili ambasadoři a partneři projektu, 

kteří ocenění v minulosti sami získali, protože si jich lidé váží. 

Premiéru v roli porotce zažil Jiří Borovka, zakladatel konceptu 

LANNA, držitel zlatého firmového oscara v kategorii Tradice 

z roku 2020. Zastoupil ambasadora Václava Blahunka, kterému 

účast v porotě nakonec neumožnily pracovní povinnosti. Jiří 

byl velmi poctivě připravený a do hodnocení přinesl nový 

pohled. Zároveň i pro něj bylo zajímavou zkušeností zažít 

ocenění tzv. “z druhé strany”.

Výsledky zasedání poroty, stejně tak hlasování veřejnosti, které 

probíhalo po celé září, byly slavnostně vyhlášeny na galavečeru 

21. října 2021. 

VIP beseda s osobností

Odpoledne následovala ve Společenském centru Bethany akce 

Klubu Partner Český Goodwill VIP beseda s osobností. Členové 

KPCG a rodiny Český Goodwill se popáté v tomto roce sešli, aby 

si tentokrát poslechli životní příběh podnikatele a mecenáše 

Radima Passera. Příjemné a inspirativní setkání si užili všichni 

zúčastnění. Nechyběl ani užitečný networking, který uzavřel 

v pořadí 50. akci pod hlavičkou KPCG. 
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KALENDÁRIUM 
T: red

Přehled událostí, na které se můžete 
těšit v nadcházejících měsících nejen 
v Klubu Partner Český Goodwill.

Kalendář akcí

26 / 01 / 2022 Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill  
Uložte si do kalendáře: Ve středu 26. ledna 2022 se uskuteční tradiční akce Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill. 

Společnou oslavu vstupu do nového roku tentokrát zpestří východní kultura. Ve spolupráci s držitelem firmového oscara 

v kategorii Partner ČG za rok 2020, společností Czech-Viet a jejím zakladatelem Nguyenem Manh Tungem, jsme pro vás 

přichystali unikátní zážitek: oslavu vietnamského nového roku Tet spojenou s komentovanou prohlídkou areálu Sapy vč. náhledu 

do velkoskladu zevnitř, buddhistický chrám a další zajímavosti. Chybět pochopitelně nebude ani tradiční slavnostní vietnamská 

večeře networking a představení možností propojení česko-vietnamských vztahů včetně obchodních.

Termín konání: 26. 1. 2022 v 15,00 hod Místo konání: Obchodní centrum SAPA Praha

18 / 06 / 2022 Festival kmínu by Olejový mlýn Petráveč 

Olejový mlýn Petráveč vás srdečně zve na čtvrtý ročník Kmínového festivalu, který se uskuteční v červnu opět v Třebíči. 

Těšit se můžete na gastro-kulturní festival, jehož součástí budou kuchařské show, degustace vín, přednášky o Českém kmínu 

a ochutnávky kmínových specialit. Tradičně na vás čeká také trh malých farmářů a prvovýrobců nejenom z Kraje Vysočina 

a spousta zábavy pro celou rodinu.

Termín konání: 18. 6. 2022 od 10,00 hod Místo konání: Centrum tradiční lidové kultury, Třebíč

AKTUÁLNĚ:   Český Goodwill 2022: příjem nominací na firmové oscary    
Jubilejní 10. ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, zahájen! To znamená, že už nyní můžete zasílat vaše nominace 

podnikatelů a podnikatelek, kteří si podle vás zaslouží získat firmového oscara. Od koho může mít nominace větší váhu než od 

člověka, který projekt zažil na vlastní kůži? Nominujte jednoduše prostřednictvím on-line nominačního formuláře. 

Termín konání: 1. 11. 2021 – 30. 6. 2022 Místo konání: www.cesky-goodwill.cz/nominacni-formular

19–23 / 07 / 2022 Sounds of Žofín & Letní setkání KPCG  
Světový festival dechové hudby, který se bude v roce 2022 konat v Praze, nabídne unikátní přehlídku těch nejlepších skladeb 

pro dechové nástroje a špičkových světových orchestrů. Program čítá přes 30 indoor i outdoor koncertů v podání více než dvou 

desítek orchestrů z celého světa (ČR, USA, Jižní Korea…) včetně 150členného španělského orchestru. Poprvé v historii budete moci 

také naživo vidět a slyšet US Marine Band! Součástí bude doprovodný program pro odbornou i laickou veřejnost. Festival bude též 

oslavou 101. výročí narození Karla Husy, předního skladatele českého původu, držitele Pulitzerovy ceny a autora světově obdivované 

skladby Music for Prague 1968. KPCG bude mít čest pozvat vás na tuto událost v rámci svého tradičního Letního setkání.

Termín konání: 19.–23. 7. 2022, bude upřesněno Místo konání: palác Žofín & Slovanský ostrov
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9. ročník v kostce
Firmové oscary v roce 2021 přinesly celou řadu novinek. 

Přivítali jsme nové mediální partnery Drbna.cz, finalistu 

ročníku 2020, a magazín Flying Revue. Navázali jsme 

spolupráci s novým partnerem projektu Český Goodwill, 

společností FLEXIPAL, která je držitelem firmového oscara 

v kategorii Partner z roku 2019. Představili jsme guerillovou 

kampaň s názvem Citrónová výzva, aneb #NebudCitron 

#Nominuj. Ve spolupráci s mediálním partnerem Active Radio 

jsme zařídili snídaně do firem členů rodiny Český Goodwill 

a spustili multimediální projekt Goodwill Talks: do píky až 

na vrchol, který představuje podnikatelské příběhy finalistů 

ocenění. Nejen v partnerských médiích jsme publikovali na dvě 

desítky článků a rozhovorů, další desítky rozhovorů v Magazínu 

KPCG nevyjímaje. 

Výsledkem bylo 162 nominací přijatých od veřejnosti do konce 

června. Po vyřazení duplicit zbylo 115 unikátních nominací 

firem, kterých si lidé váží. Z nich v září do finále postoupilo 

60 podnikatelů a společností a 18 si nakonec převzalo firmové 

oscary na říjnovém galavečeru Český Goodwill 2021. 

Nejvíc nominací (35 %) zaslali tradičně obchodní partneři, 

22 % kamarádi a rodinní příslušníci a 13 % nominací přišlo od 

společníků, investorů nebo zaměstnanců. Ostatní nominující 

uvedli jiný vztah k nominované osobě. 

Skoro polovina nominujících (46 %) svou nominaci podpořila 

uvedením referenčních osob, u kterých je možné nominaci 

a její zdůvodnění ověřit. Obdobně jako v předchozích ročnících 

naprostá většina (83 %) nominujících si přála informovat 

nominovanou osobu o tom, kdo konkrétně ji nominoval.

Nejvíce firem bylo nominováno v kategoriích Inovace (19) 

a Partner (18). Kategorii Tradice reprezentovalo 14 finalistů 

a v královské kategorii Made in Czechoslovakia se o firmové 

oscary ucházelo 9 nominovaných.

Na podporu svých favoritů v kategorii Osobnost Český Goodwill 

2021, kde o umístění rozhodovala veřejnost, lidé poslali 7.082 

platných hlasů. 

83.303
hlasů veřejnosti

959
došlých nominací

544
finalistů

131
oceněných
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Festival dobré vůle

Vrcholná událost roku, galavečer firmových oscarů, se tradičně 

pojí s charitativní dražbou. Nejinak tomu bylo v říjnu při udílení 

firmových oscarů za rok 2021. „Když jsme věděli, že večerem 

budou provázet dámy Žaneta a Petra, které jsou členky rodiny 

Český Goodwill a držitelky firmového oscara z roku 2019, přišlo 

nám zcela přirozené, že výtěžek dražby podpoří projekt Fandi 

mámám, za který jsme je před dvěma lety ocenili,“ řekla Lenka 

Hlavatá, ředitelka společnosti HPCG, která Český Goodwill 

pořádá. Dodala, že přesvědčit samotné dámy se nakonec ukázalo 

jako docela tvrdý oříšek.  

„Když padla zmínka o nápadu na dražbu pro Fandi mámám, 

moc jsme do toho jít nechtěly. Večerem jsme prováděly jako 

moderátorky a přišlo nám trochu hloupé, abychom strhávaly 

pozornost na sebe ještě dražbou na náš projekt Fandi mámám,“ 

vysvětlila Petra Pšeničná Květová, která spolu s Žanetou 

Slámovou projekt založila a vede. „Navíc, nikdy předtím jsme 

dražbu nemoderovaly a měly jsme z toho trochu obavy – hlavně 

z povzbuzování k příhozům,“ doplnila Žaneta.

Intuice Lence Hlavaté ovšem velela, že tato hvězdná 

konstelace nemůže zůstat nevyužita. Že členové rodiny 

projekt na podporu maminek samoživitelek rádi podpoří. 

A že nejautentičtěji to vyzní jen a pouze od obou zakladatelek 

projektu… a povzbuzování k příhozům? Nakonec nebylo moc 

potřeba, protože ruce a vyšší a vyšší částky létaly vzduchem. Až 

k rekordní výši 150 tisíc korun, o kterou se postaral Martin Januš, 

CEO společnosti MyQ, držitel firmového oscara v kategorii Made 

in Czechoslovakia ČG 2020. 

Tak vysoká částka byla upřímným překvapení pro všechny 

přítomné i pro členky týmu Fandi mámám. „Všechny byly stejně 

jako my ohromené a nadšené,“ sdělila dojmy Petra. „Vážíme si 

důvěry v náš projekt a také toho, že můžeme finance použít na 

tak potřebný provoz,“ dodala Žaneta s tím, že nejvyšší položku 

dělají mzdy. Ovšem mzdy, které pomáhají: „Maminky, kterým 

jsme původně v rámci projektu pomáhali, nám často nabízejí 

svoji pomoc jako dobrovolnice, chtějí svůj čas a energii vložit do 

pomoci dalším maminkám. Z těchto samoživitelek dobrovolnic 

jsme postupně některé z nich začaly zaměstnávat a příští rok 

bychom chtěly náš tým posílit a rozšířit.“ 

„Díky těmto penězům budou konkrétním způsobem podpořené 

některé samoživitelky a zakladatelkám pomůžeme přiblížit se 

jejich vizi, že jednoho dne budou celý projekt Fandi mámám 

spravovat samy samoživitelky,“ uzavřel s dobrým pocitem dárce 

Martin Januš. 

Galavečer Český Goodwill 2021 byl – 
stejně jako celý ročník – v mnoha 
ohledech unikátní. Jedním z jeho specifik 
byla tradiční dražba, lépe řečeno její 
výtěžek. Po lítém boji zazněla rekordní 
závěrečná suma, která putovala ve 
prospěch projektu Fandi mámám.  

Fandíte maminkám samoživitelkám? 

Budeme rádi, když náš projekt Fandi mámám podpoříte!

Jak na to, najdete na našich stránkách www.fandimamam.cz.

Finančně nás můžete podpořit na účet 281478798/0300.

Děkujeme, že fandíte s námi!
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NÁVŠTĚVA U...
T: red / F: archiv Love Production a HPCG

„O hudbě se říká,  
že je to královna umění,“ 

souhlasí Kamil Rudolf
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ROZHOVOR

Pokračovat
ve studiu má
konečně smysl

www.newton.universityV Y S O K Á  Š KO L A  B U S I N E S S U  P R O  Ž I V O T

• Řízení úspěšného podniku PLUS
• Marketing úspěšného podniku PLUS

• Human Resources Professional
• Leadership ve veřejné správě
• Projektový management

119 000 Kč
PLUS (s manažerským výcvikem 
X-tream Management)

99 000 Kč
Cena za jednoleté studium

• Právo v podnikání 99 000 Kč
Cena za jednoleté studium

• Moderní marketing
• Podnikání — Rodinné podnikání
• Podnikání — Řízení podniku v době 4.0

• Psychologie v managementu
• Mentální trenérství

69 000 Kč
Cena za jednoleté studium

79 000 Kč
Cena za jednoleté studium

MBA je ideální studium pro všechny zkušené manaže-
ry, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti a zori-
entovat se v aktuálních trendech a nástrojích vybrané 
specializace. MBA na NEWTON University pracuje 
s osobní zakázkou studenta. Každý zájemce do studia 
přijde s konkrétním cílem, který chce v rámci své firmy 
či profese vyřešit, a spolu s lektory na něm po celou 
dobu studia pracuje.

Profesní studium MSc. je vhodné pro absolventy ba-
kalářského či magisterského stupně vysokoškolské-
ho vzdělávání, případně pro ty, kteří si chtějí prohloubit 
znalosti v konkrétní specializaci či plánují rozjet vlastní 
byznys. Výuka je sestavená s ohledem na současné 
trendy a budoucnost oboru. Všechna MSc. studia jsou 
úzce zaměřená a studenti z nich vyjdou jako specialisté 
na danou oblast.

Studijní program LL.M. je k dispozici všem, kteří chtějí 
zlepšit své znalosti práva v podnikatelském prostoru. 
Absolvent zvládne důležitá rozhodnutí ve vedení pod-
niku s ohledem na právní legislativu. Bude připravený na 
nepříjemné situace, které mohou v podnikání vzniknout, 
a bude vědět, jak je řešit. Naučí se jednat s legislativními 
institucemi i základy právního vyjednávání.

s akreditací České asociace MBA škol (CAMBAS)Manažerský program MBA

Profesní studium MSc.

LL.M.

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.  / Garant manažerských studijních programů NEWTON University
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ADVERTORIÁL
T: TRIMA NEWS

Návštěvnost zpravodajských online serverů v době koronavirové 

krize i po ní výrazně vzrostla. Platí to rovněž o Drbně, která 

trvale roste a oslovuje stále větší počet čtenářů. V současné době 

navštěvuje Drbnu každý měsíc podle údajů projektu NetMonitor 

1,7 milionů reálných uživatelů, podle Google Analytics dokonce 

2,3 milionů. 

„Letos jsme zkvalitnili redakční týmy a v příštím roce chystáme 

některé další technologické novinky, kterými chceme přilákat 

ještě více čtenářů. Těší mě, že vyšší čtenost nebyla dosažena 

clickbaitovými titulky na téma koronavirové krize, jako to dělala 

většina ostatních médií. Pro čtenáře je to stále důležité téma, 

ale nyní se můžeme plně věnovat lokální žurnalistice a ryze 

regionálním tématům,“ říká jednatel společnosti TRIMA NEWS 

a zakladatel Drbny Ing. Libor Matoušek.

Velká část firem při jarní covidové krizi omezila nebo úplně 

pozastavila marketingové aktivity. V létě a na podzim ale 

znovu společnosti do marketingu investovaly i například 

prostřednictvím inzerce. „Výsledkem je nyní přetlak. Navíc se 

očekává příští rok výrazné zdražení inzerce u všech typů médií. 

U televize či rádia až o dvanáct procent,“ tvrdí Matoušek.

Podle zakladatele Drbny je proto na místě už nyní rozhodnout 

o investicích do marketingových aktivit na příští rok a uzavřít 

spolupráci na delší dobu. Při ročních smlouvách je pro obchodní 

týmy jednodušší načasovat kampaně klientů na základě 

celospolečenského dění. Naši mediální poradci dokáží připravit 

varianty ušité na míru každému inzerentovi. Od lokálního 

živnostníka až po národní inzerenty, kteří požadují síťová řešení.

„Obchodní tým Drbny je v každodenním kontaktu se zákazníky 

a obchodními partnery. Plně si uvědomujeme důsledky 

koronavirové krize a současnou ekonomickou situaci, která 

dopadá na všechny segmenty podnikání. Proto vždy navrhujeme 

partnerům individuální a efektivní marketingové řešení s jasně 

měřitelnými výsledky,“ uvádí Radek Šuba, obchodní ředitel Drbny.

Podle Matouška nelze spoléhat pouze na výkonnostní online 

kampaně. Důležité je posilování značky, s čímž firmám výrazně 

pomáhají právě média. Pouze tak lze dosáhnout efektivního 

marketingu. „Mnozí sází jen na svou sociální bublinu, myslí 

si, že pro zviditelnění stačí online kampaně, což samozřejmě 

není pravda. Dobře promyšlená kampaň může být obrovským 

posunem. Současná koronavirová i předešlé krize ukázaly, že 

kdo zcela nepozastavil marketingové rozpočty, přežil. Zároveň 

nedal prostor konkurenci,“ upozorňuje Libor Matoušek.

Drbna je dynamicky rozvíjející se zpravodajské médium. 

Pilotním projektem byla Budějcká Drbna, která vznikla v roce 

2011. Další redakce se nachází v Praze, Brně, Plzni, Liberci, 

Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové a Karlových Varech. 

Centrálním tématům se věnuje www.drbna.cz.

Ozvěte se nám na suba@drbna.cz a rádi vám připravíme 

individuální nabídku. 

Ceny inzerce porostou nahoru. 
Reklama ve zpravodajských online 
médiích je nyní ideální cestou

Přemýšlíte nad propagací v online zpravodajských médiích, ale máte 
pocit, že to nemá v této ekonomicky nejisté době vůbec smysl? Opak 
je pravdou. Podmínky jsou nyní ideální i vzhledem k tomu, že televizní 
a rádiové stanice i online média chystají výrazné zvýšení cen inzerce.
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Tvoje

Brněnská

Plzeňská

Hradecká

Pražská

Liberecká

Budějcká

Jihlavská

Olomoucká

ryze české médium | čistě regioální zpravodajství | 2 miliony čtenářů měsíčně | více než 6 milionů 
zobrazení stránek měsíčně | více než 200 000 sledujících na Facebooku | vždy aktuální

budejcka.drbna.cz | brnenska.drbna.cz | liberecka.drbna.cz | olomoucka.drbna.cz | jihlavska.drbna.cz 
hradecka.drbna.cz | plzenska.drbna.cz | prazska.drbna.cz | karlovarska.drbna.cz | www.drbna.cz
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Důstojný život v každém 
okamžiku
Dalším unikátem, který přinesl letošní 9. ročník ocenění Český Goodwill, 
je Zvláštní cena poroty. Poprvé v historii ji získaly hned tři organizace. 
Všechny poskytují služby domácí péče v situacích, kdy se o sebe lidé 
nemohou postarat sami, ať už z důvodu hendikepu, nemoci či věku. 

Mít důstojnost je důležitou životní hodnotou a čím víc 

zkušeností člověk má, tím větší význam jí přikládá. Zachovat si 

ji i v těžkých životních situacích není zcela automatické. Proto 

Český Goodwill toto téma dlouhodobě akcentuje. Všichni si 

uvědomujeme, že se to může kdykoli dotknout i nás samotných. 

Ať už osobně, nebo v bezprostřední blízkosti.

Nominaci do 9. ročníku firmových oscarů získaly tři organizace 

poskytující domácí péči: ADP-SANCO, MEDICA a Péče srdcem. 

Zatímco první dvě jmenované poskytují v domácím prostředí 

klientům zdravotní i sociální služby, Péče srdcem se soustředí 

výhradně na sociální péči. Jejich přínos klientům, jejich rodinám 

je však stejně důležitý. Porotci se shodli, že ocenit jednu by 

nebylo fér vůči zbylým dvěma, proto přistoupili k řešení sdílenou 

Zvláštní cenou poroty. 

A tak se všechny tři dámy sešly společně na podiu. Tedy pro 

přesnost, sešly se pouze dvě, Karolínu Tucker Šťastný, ředitelku 

společnosti ADP-SANCO, „musel“ zastoupit Jiří Koleňák, který už 

měl praxi z přebírání vlastní ceny, firmového oscara v kategorii 

Osobnost ČG 2021. „Bohužel jsem se galavečera nemohla 

zúčastnit. Několik hodin před jeho začátkem jsem na svět 

přivedla našeho druhého syna,“ vysvětlila Karolína.

Ostatní dámy si večer užily osobně. „Galavečer byl pro mě osobně 

velkým zážitkem. Mě vedle velké radosti ze Zvláštní ceny poroty 

velice příjemně oslovilo všudypřítomné pozitivní myšlení. Byla 

jsem potěšena, jakému zájmu se těší morální hodnoty, poctivá 

práce a odpovědný přístup k okolí,“ prozradila Jana Vávrová, 

zakladatelka firmy Péče srdcem, a dodala, že velkým zážitkem 

i podstatným přínosem pro další práci pro ni bylo tak setkání 

s inspirativními lidmi. Podobně galavečer zhodnotila také 

Andrea Szymeczek, která řídí společnost MEDICA zdravotní péče: 

„Velmi děkuji za krásný večer v magické atmosféře planetária. 

Je málo příležitostí setkat se s tolika úžasnými lidmi v příjemné 

atmosféře a načerpat energii do dalších ‚běžných‘ dnů.“ 

Všechny tři považují ocenění za potvrzení smysluplnosti jejich 

práce a poděkování svým týmům. „Práce v terénu, kdy sestřička 

20x denně musí zaparkovat, vyjít třeba pěšky do 3. patra, 

připravit si u pacienta všechny potřebné nástroje, a teprve poté 

se může soustředit na samotný výkon – to je něco, co si mnoho 

zdravotníků v ordinacích neumí vůbec představit,“ řekla Andrea 

Szymeczek. „Psychicky a fyzicky náročnou sociální službu 

Už v roce 2015 získala ocenění Český Goodwill nezisková 

organizace Cesta domů. Tehdy ještě byla domácí péče 

úplně v plenkách. Když jsme v roce 2017 dělali rozhovor 

s tehdejším ředitelem Cesty domů Markem Uhlířem, 

vyprávěl nám o pilotním projektu, jehož pomocí chtěl 

prosadit domácí péči do systému zdravotního pojištění. 

Podařilo se, a od roku 2018 je péče hrazena zdravotními 

pojišťovnami. Od ledna 2022 je dokonce účinná novela, 

která navyšuje úhrady a dostupnost pro pacienty. Má to 

ovšem jeden háček, legislativa rozlišuje zdravotní a sociální 

domácí péči, a novela se týká pouze části zdravotní.

Důstojný život v každém 
okamžiku
Dalším unikátem, který přinesl letošní 9. ročník ocenění Český Goodwill, 
je Zvláštní cena poroty. Poprvé v historii ji získaly hned tři organizace. 
Všechny poskytují služby domácí péče v situacích, kdy se o sebe lidé 
nemohou postarat sami, ať už z důvodu hendikepu, nemoci či věku. 
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zajišťují osobní asistentky (pečovatelky) laskavým a osobním 

přístupem, navíc se neomezují jen na základní péči o klienty, 

ale aktivně se zaměřují na jejich aktivizaci a tvůrčí využití 

volného času,“ přiblížila svůj pohled Jana Vávrová, která má 

na srdci především zajištění odpovídajícího a motivujícího 

odměňování pečovatelek. 

Shodně též věří, že se díky ocenění o jejich práci bude víc mluvit 

a o možnostech a poskytovaných službách dozví více lidí. Podle 

Andrey Szymeczek nejsou její kolegyně hrdinkami ze zpráv, 

které přijedou a oživí člověka: „Sestry v domácí péči většinou 

nezachraňují přímo člověka v ohrožení života, ale léčí pacienty 

dlouhodobě. A právě každodenní mravenčí práci vrací člověka 

zpět ke zdraví.“ 

Tyto malé, drobné krůčky jsou podle její zkušenosti těžko viditelné, 

proto je snadné je přehlížet. Karolína Tucker Šťastný dodala, 

že zdravotní a hospicová péče je přitom dnes plně hrazena 

pojišťovnou a má na ni nárok každý: „Mohou ji využívat lidé nejen 

v centrech města k minoritním zákrokům jako odběry krve, ale 

i lidé z vesnic a malých dědin, kde není dobrá lékařská dostupnost.“ 

Podobně zásadní roli hraje i domácí sociální péče, kterou ovšem 

– na rozdíl od zdravotní péče – zdravotní pojišťovny nehradí. 

„Naší službou napomáháme seniorům a handicapovaným 

občanům k soběstačnosti v základních životních dovednostech 

a umožňujeme jim setrvat co možná nejdéle v přirozeném a důvěrně 

známém prostředí jejich domovů, které je jim blízké a kde se v kruhu 

svých blízkých cítí dobře, a mohou žít kvalitní život,“ řekla Jana 

Vávrová a zdůraznila, že vedlejším produktem poskytované služby 

je pozitivní dopad na rodinné příslušníky a blízké klientů, kterým se 

vytváří prostor pro odpočinek od náročné péče.

Na příští rok mají všechny organizace spoustu plánů, jak své 

služby posouvat. ADP-SANCO a MEDICA očekávají rozšíření 

kompetencí sester i možnost indikace od ambulancí v souvislosti 

novelizací legislativy upravující zdravotní péči. „V současné době 

spolupracujeme s více než 50 praktickými lékaři a stovkami 

dalších lékařů v nemocnicích a na ambulancích. Vysvětlit jim 

nové možnosti domácí péče bude velkou výzvou nadcházejících 

měsíců,“ předjímá Andrea Szymeczek.

Péče srdcem si vedle rozšiřování týmu a kompetencí jeho členů, 

vytyčila další specifické cíle. Jana Vávrová ústav založila v roce 

2015, když po sedmnácti letech v manažerské pozici přišla o práci. 

Tehdy Janě bylo 52 let: „Impulzem k poskytování terénní služby 

osobní asistence pro seniory a hendikepované spoluobčany mi 

byly osobní zkušenost s péčí o seniory a snaha nabídnout práci 

ženám ve věku 50+, které skončily na úřadu práce.“  

Zaměstnávání žen po ‚padesátce‘, účast na potravinových 

a jiných sbírkách, spolupráce s kluby seniorů, to vše jsou aktivity 

společenské odpovědnosti, které Janina firma chce i nadále 

rozvíjet: „Chceme sobě dokázat a ostatním ukázat, že i v malé 

neziskové organizaci s omezeným rozpočtem zajišťující sociální 

služby lze realizovat celospolečensky přínosné aktivity tím, že 

pomáháme srdcem s přesvědčením, že chovat se společensky 

odpovědně je pro nás přirozené a ne proto, že je to ‚trendy a cool‘.“ 

Podpořte s námi
Karolína Tucker Šťastný

ADP – SANCO s.r.o.

Bankovní spojení: 217705239/0300

Kontakt: Info@adpsanco.cz; 

+420 777 343 300

Andrea Szymeczek

MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Jak podpořit, zjistíte na: 

https://www.medica3nec.cz/

dekujeme/

Jana Vávrová

Péče srdcem, z.ú.

Veřejná sbírka:  

č.ú. 123-3731950257/0100 

(prostředky určeny na úhradu 

provozních nákladů a mzdy 

pracovnic přímé péče)

Více na https://pecesrdcem.cz/Podporte%20nas.html  
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7 OTÁZEK PRO…
T: red / F: archiv Biogas Bohemia a HPCG

Otázka č. 1: Naposledy jsme spolu dělali rozhovor v roce 

2019, kdy jste získal Zvláštní cenu poroty. Od té doby 

utekla spousta vody, co přinesla do Olejového mlýna 

Petráveč nového, vedle toho, že se vaše rodinná firma 

o dvou lidech rozrostla už o dva malé pomocníky? 

Nejen dva malé pomocníky, ale ve firmě máme i prvního 

zaměstnance. Což mi umožnuje více se věnovat lisování olejů, 

pěstování Českého kmínu a jeho propagaci. Splnil se mně i můj 

sen: založil jsem si ořechový sad.

Otázka č. 2: Při našem už zmíněném rozhovoru jste 

prozradil, že pro rok 2020 chystáte zahájit výstavbu nové 

lisovny olejnin i s prodejnou přímo u vás v Petrávči. 

Podařilo se? 

Ano, podařilo. Stavba vysněného projektu, obnovy venkovských 

lisoven pod názvem Olejový mlýn Petráveč, je ve stavu hrubé 

stavby. Pokud zdraví dovolí, budu lisovnu otevírat příští rok.

Otázka č. 3: Také jste na sebe ‚práskl‘, že nejvíc Vás baví 

vymýšlení nových produktů. Přibyly ke kmínovému 

a kmínovo-světlicovému oleji, kmínové limonádě a pivu 

nějaké další novinky? 

Snažím se pracovat v duchu bez odpadů. Tak jsem rád, že 

začínám s výrobou kmínových krekrů, kde uplatním kmínové 

Splnil se mi sen: založil jsem 
ořechový sad
O členy rodiny Český Goodwill pečujeme a udržujeme vztahy dlouhodobě. Proto 
vám po třech letech přinášíme rozhovor s lisařem Karlem Jonákem, majitelem 
firmy Olejový mlýn Petráveč. Ten v roce 2019 získal Zvláštní cenu, kterou 
podpořil další člen rodiny – společnost MADETA – reklamou pro oceněnou firmu 
na 1 000 000 krabicích s mlékem. Věříme, že i tato cena přispěla k tomu, že se 
ve mlýně po výrobcích často jen zapráší a že se Karlovi daří plnit jeho sny.
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výlisky z výroby oleje. A ještě připravuji lisování oleje 

z vlašského ořechu z lokálních zdrojů.

Otázka č. 4: Kolik druhů olejů máte v nabídce? A který je 

Váš nejoblíbenější?

Oleje lisuju stabilně v počtu deseti druhů, ale záleží i na ročním 

období. Určitě nejoblíbenější mám olej z bílého máku a Českého 

kmínu.

Otázka č. 5: Portfolio Vašich produktů se postupně 

rozrůstá také o kosmetiku na bázi vašich olejů. Plánujete 

tento segment dál cíleně rozšiřovat? 

V současné době připravuji společně s mojí partnerkou 

Martinou olej proti vráskám, který obsahuje i naši novinku 

olej z citronových jader. Ten používala už egyptská královna 

Kleopatra.

Otázka č. 6: Pořádáte Festival českého kmínu, který 

nezastavila ani pandemie covid-19. Co je hlavní 

myšlenkou festivalu a co chystáte pro příští ročník? 

Idea našeho Festivalu Českého kmínu je propagace našeho 

jediného českého koření spojená s dobrým jídlem. Na festivalu 

panuje rodinná atmosféra, a proto jsem rád, že město Třebíč 

nabídlo prostory v Centru tradiční lidové kultury.

Příští rok bude i výstava o Českém kmínu na Vysočině a několik 

přednášek. To celé zakončí právě Festival Českého kmínu 18. 

června 2022 v Třebíči. Všechny Vás srdečně zvu.

Otázka č. 7: V příštím roce oslaví Olejový mlýn Petráveč 

5. výročí od vzniku myšlenky na profesionální lisování 

oleje. Už jste přemýšleli, jak toto jubileum oslavíte? 

Pro mě dárek k výročí firmy? Zdraví a spokojenost celé mé 

rodiny. Bez zdraví neuděláte nic.

Svatá pravda. Tak předně přejeme pevné zdraví a ať vám 

rodina i podnikání přináší co nejvíc radosti. 

Karel Jonák (44)
Vystudoval Střední průmyslovou školu papírenskou ve 

Štětí. Před tím, než nadobro propadl lisování oleje, se 

věnoval technologiím pro bioplynové stanice včetně 

energetických anti-erozních travin v Bavorsku a Čechách. 

V roce 2017 spolu s přítelkyní Martinou Homolovou založil 

značku Olejový mlýn Petráveč. Nosným programem je 

výroba olejů, pěstování a prodej Českého kmínu. V roce 

2020 byl zvolen výkonným ředitelem Českého kmínu z.s. 

Roční produkce činí cca 2000 litrů a obrat přes 4 miliony 

korun. Výrobky firma dodává do České a Slovenské 

republiky. Hlavním odběratelé jsou Orkla Food, Maspoma, 

Globus, ale i síť restaurací Ambiente.

Karel Jonák s Martinou Homolovou jsou partneři nejen 

obchodní, ale i životní. V roce 2017 se jim narodil syn Kája 

a po třech letech syn Honza. Ve volném čase se Karel 

věnuje rodině a fotografování krás Vysočiny.
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