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V podobném duchu, i když ne prvoplánově, se nese i letošní 
redakční plán Magazínu KPCG. V aktuálním prvním vydání 
vám přinášíme reportáž z Výročního setkání laureátů 
ocenění Český Goodwill, které se uskutečnilo v lednu 
v bankovním klubu ČNB. Vedle kurzových intervencí 
centrální banky se diskuse s guvernérem Rusnokem stočila 
také na otázku přijetí eura. 

Evropská unie letos slaví své 60. výročí, a tak se vstupu do 
eurozóny, liberalizaci mezinárodního obchodu nebo také 
otázce zaměstnávání cizinců, věnujeme podrobněji na 
následujících stránkách.

Dalším velkým tématem jarního čísla Magazínu KPCG, 
které právě držíte v ruce, je představení osobností Českého 
Goodwillu, které se loni těšily největší podpoře veřejnosti. 
Jak se jim daří, jak na ocenění Český Goodwill vzpomínají 
a co nového jim přineslo? Dozvíte se na stránkách 20-24. 
Také vám zde přinášíme inspirativní rozhovor s Michaelou 
Bílou Čížkovou, která je v pořadí čtvrtou nositelkou titulu 
Osobnost ČG (2016). 

Už víte, koho potěšíte vaší nominací na ocenění Český 
Goodwill 2017? Nominace letos startují o měsíc dřív – už 
o Velikonočním pondělí můžete nominovat firmy, kterých 
si vážíte. Podrobnosti o termínech a další novinky, které na 

účastníky jubilejního 5. ročníku ocenění Český Goodwill 
čekají, se dozvíte na straně 26.

S jarem přichází také sezóna chřestu, který gurmáni 
považují za vrcholný gastronomický zážitek. Ochutnat 
jej můžete v rubrice LifeStyle na straně 30. A zajímavý je 
určitě i Kalendář akcí, každý měsíc přinese řadu událostí, 
ve kterých jistě naleznete inspiraci pro další rozvoj vašeho 
podnikání. 

Přeji vám samé dobré zprávy a krásné jaro a jménem celé 
HPCG i týmu Český Goodwill se s vámi těším na setkání při 
některé z nejbližších příležitostí.

EDITORIAL

Český Goodwill 
goes international

Rok 2017 bude ve znamení 
internacionalizace projektu Český 
Goodwill. Své mezinárodní putování 
zahájil v březnu návštěvou Švédska, 
v květnu míří do New Yorku, USA, 
a také se chystá například představení 
premiérového ročníku ocenění 
Slovenský Goodwill.
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AKTUÁLNĚ

Pragovka ve Švédsku 

Praga R1R, předsériový prototyp československého 
supersportovního automobilu, který měli hosté galavečera 
Český Goodwill 2016 možnost exkluzivně vidět vystavený 
před vstupem na slavnostní předávání ocenění loni v říjnu, 
vyrazil do Švédska. Pro parádní jízdu zasněženým Švédskem 
až na hranici polárního kruhu si jej vybral známý youtuber 
a extrémní lyžař Jon Olsson.

Pragovku na extrémní Snow Tour, která je obdobou 
Gumball rally, z dánské Kodaně do švédského Östensundu 
doprovázel safety car Mercedes Benz AMG A45 s výkonem 
450 PS, speciálně upravený v dílnách partnera projektu 
AutoTechnologi, který hrdě vezl logo Český Goodwill.

Zdroj: HPCG  

Druhá vlna EET

Od 1. března se elektronická evidence tržeb rozšířila 
o subjekty povinné ve druhé vlně, tj. velkoobchod (NACE 
46 a 47) a maloobchod (NACE 45.1, 45.3 a 45.4). Aktuálně 
tak do systému EET posílá účtenky zhruba 136 000 subjektů. 
Původní odhad ministerstva financí jen pro 2. vlnu činil 
250 000 firem. Další subjekty čeká zapojení v příštím roce, 
od 1. března a 1. června.

V uplynulých měsících byl zrušen tzv. „udavačský“ web, 
přes který finanční správě chodilo v průměru 100 udání 
od zákazníků denně. Od poloviny letošního roku pak 
bude spuštěna účtenková loterie jako nástroj motivace 
zákazníků brát si od podnikatelů vydané účtenky. Dodavatele 
komplexního řešení účtenkové loterie ministerstvo vybralo 
koncem března. Losovat by se mělo každý měsíc o zhruba 
25 000 výher, které v ročním objemu dosáhnou hodnoty 
65 milionů korun.

Zdroj: HPCG

Premiéra Slovenský Goodwill

Ve své premiéře se letos na Slovensku představí ocenění 
pro firmy, kterých si lidé váží - Slovenský Goodwill 2017. 
Stejně jako původní český projekt, je primárně založen na 
nominacích veřejnosti a proběhne ve třech fázích: nominace 
(15. 5. – 30. 6.), zpracování nominací, příprava medailonků 
účastníků, kteří nominaci přijmou (1. 7. – 31. 8.), hlasování 
veřejnosti (1. – 30. 9.). 

Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků a předáním 
ocenění Slovenský Goodwill 2017 se uskuteční 7. listopadu 
v Bratislavě. 

Zdroj: HPCG

Kalendář roku

Charitativní kalendář Český Goodwill 2017, který vznikl 
u příležitosti 5. výročí ocenění pro firmy, kterých si lidé 
váží, se uchází o titul Kalendář roku 2017. Podpořit hodnoty 
projektu Český Goodwill, které kalendář nese a zdůrazňuje, 
můžete i vy. Zapojte se do hlasování o cenu veřejnosti na 
http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani! Ukažte, že vám 
poslání projektu Český Goodwill není lhostejné.

Zdroj: HPCG 



Diskuse s guvernérem ČNB, kterou moderoval zakládající 
partner HPCG Petr Hlavatý, se soustředila na téma 
kurzového závazku. Guvernér Rusnok přítomným potvrdil, 
že „tvrdý“ závazek, který ČNB přijala, je skutečně tvrdý, 
tedy že tzv. exit nenastane dříve než ve druhém čtvrtletí. 
Navzdory sílícím tlakům spekulantů na měnovém trhu 
Ing. Rusnok zopakoval přesvědčení centrálních bankéřů, že 
se nic zásadního nestane ani po opuštění kurzového závazku. 
Podnikatelé s guvernérem diskutovali i o dalších tématech, 
například o přijetí eura. 

Po krátké přestávce KPCG představil novinky a klubové 
aktivity pro rok 2017. Jmenováni také byli noví ambasadoři 
projektu Český Goodwill. Následovala vernisáž 
fotografických obrazů Jadrana Šetlíka, uměleckého fotografa, 
který je autorem výstavních cyklů Osobnosti naší vlasti – 
odkaz budoucím generacím. Petr Hlavatý vysvětlil spojení: 
„Jadran navrhl vytvořit Galerii Českého Goodwillu, která by 
se stala součástí tohoto projektu.“ 

U světoznámého umělce, před jehož objektivem stáli Claudia 
Cardinale, Robert Kennedy, Ivana Trump či Karel Gott, tak 
mají nyní unikátní možnost nechat si vytvořit osobitý portrét 
také podnikatelé, kterých si lidé váží – členové rodiny Český 
Goodwill. 

REPORTÁŽ
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t: red 

f: archiv HPCG

Výroční setkání 
v bankovním klubu
V lednu se již tradičně konalo Výroční 
setkání laureátů ocenění Český 
Goodwill. Letos proběhlo v bankovním 
klubu České národní banky a úvodním 
bodem programu byla diskuse 
s guvernérem Jiřím Rusnokem. 
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TÉMA

Intervence bereme 
jako počasí
Na otázku měnových intervence jsme se 

zeptali v pravidelném průzkumu HPCG také 

účastníků loňského ročníku projektu Český 

Goodwill. Přinášíme vám výsledky, jak osobně 

hodnotí čeští podnikatelé počínání České 

národní banky.

t: red

Čtvrtina respondentů vnímá zásahy ČNB za účelem udržení 
kurzu koruny poblíž úrovně 27 CZK / EUR za pomoc 
podnikatelům. Shodují se, že vývozu tato politika pomohla. 
Vzhledem k tomu, že Česká republika je převážně exportní 
zemí, jeví se tento argument jako opodstatněný. 

Stejné množství dotázaných (25 %) naopak s kurzovým 
závazkem, který ČNB přijala na podzim roku 2013, 
nesouhlasí. Neměl podle nich totiž buď žádný reálný dopad, 
nebo ekonomice spíše škodí. Tento názor zastává také Linda 
Vaňková, majitelka firmy Cliché Shoes. „Mně osobně prvotní 
intervence způsobila velkou ztrátu,“ vysvětlila.

Většina podnikatelů, kteří se do průzkumu zapojili, je 
k měnové politice České národní banky indiferentní. 
50 % respondentů uvedlo, že na tuto otázku nemá konkrétní 
názor. Radka Martínková, spolumajitelka firmy Bamboolik, 
přirovnala zásahy ČNB k počasí: „Ovlivňuje nás to, ale 
nic s tím nenaděláme. Místo nadávání, že prší, si prostě 
vezmeme gumáky a deštník.“ 

Kurzová politika a výkyvy kurzů pro ni nejsou zatím klíčové. 
„Již teď se ale pro budoucnost informujeme o nástrojích, 
kterými se budeme chránit v době, kdy klíčové být začnou,“ 
dodala Martínková.

25%
25%

50%

Nesouhlasím, 
šlo o nesmyslnou politiku.

Neumím na tuto otázku odpovědět, 
nemám na to názor.

Souhlasím s intervencí, 
slabá koruna pomohla exportu.

Jak hodnotíte 
kurzovou politiku ČNB?



MICHAELA ĽUPTÁKOVÁROZBORA COUTUREJANA PIŠTEJOVÁVERONIKA HLOŽNÍKOVÁZUZANA HAKOVÁJANA GAVALCOVÁTATIANA BY TAŤÁNA KOVAŘÍKOVÁPONERBELINDA CHORLEY
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ČESKÝ GOODWILL

4 ambasadoři pro 
Český Goodwill
Na Výročním setkání laureátů ocenění Český 

Goodwill byli opět jmenováni noví ambasadoři 

projektu. S účinností od 1. února 2017 má 

Český Goodwill už čtyři vážené osobnosti 

veřejného života, které souhlasily šířit dobré 

jméno a povědomí o projektu. 

t: red 

f: archiv HPCG

Čestnou funkci ambasadorů Českého Goodwillu již loni 
přijali Stanislava Dufková a Václav Blahunek. Letos v lednu 
se k nim přidali Gabriela Slováková a Miroslav Krištof. 
Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, tak získalo své 
vyslance na poli mediálním, kulturním, státní i podnikatelské 
sféry. 

Jmenovací dekrety ambasadorům předal zakládající partner 
HPCG Petr Hlavatý. „Jsme poctěni přízní a podporou, které 
se nám dostává od takových osobností. Je pro nás čest, že je 
můžeme nazývat ambasadory projektu Český Goodwill,“ řekl 
po jmenování Petr Hlavatý.

Gabriela Slováková je ředitelkou ženské věznice Světlá nad 
Sázavou. Aktivně se zasazuje o účinnou resocializaci vězňů 
po propuštění – např. přivedla do ČR projekt Yellow Ribbon 
Run (Uteč předsudkům).

Miroslav Krištof je majitelem firmy LORIKA a nositelem 
ocenění Mecenáš ČG2015. Se svou rodinou podporuje 
provoz dětského domova v Nepálu, podporuje boj proti lepře 
a další charitativní projekty.
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ČESKÝ GOODWILL 2017

5. ročník 
Český Goodwill 2017 
přinese řadu novinek

Jubilejní pátý ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, bude ve 

znamení změn. S Lenkou Hlavatou, ředitelkou poradenské skupiny HPCG, 

která je autorem původního konceptu projektu a pořadatelem ocenění 

Český Goodwill, jsme si povídali o tom, co nás čeká a na jaké novinky se 

můžeme těšit.

t: red 

f: archiv HPCG 

Nominace už od 17. dubna

První z podstatných změn je dřívější zahájení nového 
ročníku. Nominační fáze tak bude spuštěna už 
o Velikonočním pondělí 17. dubna 2017. Možnost 
nominovat podnikatele a společnosti, kterých si vážíte, 
potrvá necelých 7 týdnů. Nominace se uzavřou o půlnoci 31. 
května 2017. 

„Následovat bude obvyklá fáze zpracování nominací, 
oslovení nominovaných s informací o nominaci a žádosti 
o její přijetí, a příprava medailonků účastníků 5. ročníku,“ 
doplnila Lenka Hlavatá, ředitelka skupiny HPCG, a dodala: 
„V noci 31. srpna budou medailonky oceněných účastníků 
uveřejněné na webu cesky-goodwill.cz, aby měli všichni 
stejnou příležitost ucházet se o přízeň veřejnosti.“ 

Hlasování v kategorii Osobnost Českého Goodwillu 2017 
startuje jako obvykle 1. září a potrvá celý měsíc. Slavnostní 
galavečer se uskuteční ve čtvrtek 19. října.

Nominační podmínky přísnější

Za uplynulé čtyři roky se z ničeho podařilo vybudovat 
prestižní ocenění, které je respektované odbornou i laickou 
veřejností. Každý ročník přináší nespočet úžasných příběhů 
poctivých a pracovitých podnikatelů, kteří si zaslouží být 
vzorem pro ostatní a dělají čest ocenění Český Goodwill.

„Ve snaze zachovat a dále rozvíjet tuto vysokou prestiž 
značky ČG dojde letos ke zpřísnění nominačních 
podmínek,“ prozradila Lenka Hlavatá. Nominující budou 
vyzváni, aby uvedli další reference, které jejich nominační 
zdůvodnění podpoří. 

Překvapení pro nominované

Řízení osudu tomu chtělo, že Český Goodwill v roce svých 
pátých narozenin přerostl hranice České republiky. Svou 
mezinárodní cestu zahájil v březnu ve Švédsku, v květnu se 
představí do USA a také na Slovensku. Zahraniční putování 
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bude pokračovat i v dalších měsících, plány organizátora 
zatím zůstávají tajemstvím. 

„Ze zahraniční expanze projektu Český Goodwill mají 
možnost profitovat nejen partneři a účastníci uplynulých 
ročníků, ale jedno speciální překvapení připravujeme také 
výhradně pro ty vážené podnikatele a společnosti, kterým 
se nominace na ocenění Český Goodwill dostane v letošním 

jubilejním pátém ročníku,“ naznačila Lenka Hlavatá s tím, že 
bližší informace v tuto chvíli ještě prozradit nemůže. 

Jistě ale nelze pochybovat o tom, že to bude překvapení 
příjemné, stejně jako celá dosavadní zkušenost s oceněním 
Český Goodwill. Podrobnosti vám přineseme exkluzivně.

Slovenský Goodwill se v premiéře představí 15. května

Hlavním důvodem dřívějšího zahájení nominací do 5. ročníku ocenění Český Goodwill je premiéra 

projektu Slovenský Goodwill, který se poprvé představí letos 15. května. Nominace na Slovensku 

budou otevřené od poloviny května do 30. června. 

V červenci a srpnu organizátora čeká zpracování nominací a příprava medailonků nominovaných 

účastníků. Hlasování veřejnosti se uskuteční od 1. do 30. září, tedy stejně jako v Česku. Slavnostní 

vyhlášení výsledků a předání ocenění Slovenský Goodwill je plánováno 7. listopadu 2017 

v Bratislavě.

Do slovenské verze projektu se můžete zapojit samozřejmě i vy. Pokud znáte firmu, které si vážíte, 

a ta působí na Slovensku, kde aktivně tvoří slovenský goodwill, můžete ji jednoduše nominovat na 

webu slovensky-goodwill.sk. Přispějte k rozjezdu projektu Slovenský Goodwill vaším příkladem!



O chřestu jsou dochované prameny již ze starého Egypta (2 
560 let před naším letopočtem), a v předválečném období se 
hojně pěstoval také v Československu. Významnou oblastí 
byly Ivančice, kde se dodnes slaví slavnosti chřestu. Po 
světových válkách, kdy bylo nutné zajistit výživu obyvatel, byl 
chřest vytlačen obilovinami. V posledních letech se začíná 
jeho pěstování znovu do ČR vracet. V sousedním Německu 
a Rakousku je sezóna chřestu považována za jeden z vrcholů 
kulinářské sezóny.

Sezona chřestu je poměrně krátká. Začíná přibližně 
v polovině dubna a tradičně končí 24. června, na svátek 
svatého Jana. Co se sklidí po tomto datu, je už na úkor 
následujícího roku. Traduje se, že i kdyby byla v zemi ještě 
velká část úrody, má tam zůstat a čekat na příští rok.

Jak chřest nejlépe vybrat a připravit

Čerstvý chřest poznáte podle hodně pevných a sevřených 
hlaviček. Ihned by vás měla zaujmout příjemná vůně a jak 
říká šéfkuchař Roman Paulus: „Vaše ruce při poklepu 
oddenky o sebe zazvoní, a pokud je o sebe třete, hlasitě 
vržou“. Čerstvý chřest také spolehlivě poznáte podle jeho 
tuhosti, nedá se totiž na rozdíl od toho, co má za sebou cestu 

kolem světa, ohnout, čerstvý chřest totiž snadno praskne.

Čerstvý zelený chřest nemusíte loupat. Stačí jej jen umýt 
a odlomit dřevnaté konce. Konce se u chřestu neodkrajují, ale 
ulamují, protože tak poznáte místo, kde končí dřevnatá část 
a začíná část měkká a křehká. Zelený chřest obvykle vaříme 
v mírně ochucené vodě cca 3 minuty. Vychytávkou mistrů 
kuchařů je vaření nastojato, kdy voda sahá jen po hlavičky, 
které se tak uvaří pouze ve stoupající páře a zůstanou na skus 
dokonale křehké a chuťově jemné. Ihned po vaření je dobré 
chřest prudce schladit v ledové vodě. Přestane se tak vařit 
a zachová si sytě zelenou barvu i konzistenci.  

Bílý chřest je třeba vždy oloupat, a to směrem od hlavičky 
dolů. Pokud zůstane na stonku slupka, bude i po uvaření 
tvrdá a vláknitá, podobně jako u řapíkatého celeru a zkazí 
výsledný dojem z celého jídla.

K bílému chřestu jsou ideální kombinací jemné pokrmy. 
Naprostou klasikou je holandská omáčka a nový brambor 
s máslem. Hodí se jako příloha k jemným masům - typicky 
vepřová svíčková, telecí medailonky nebo pstruh na másle. 
Zelený chřest je chuťově výraznější, nebojte se jej tedy 
servírovat i jako přílohu ke stejkům, jehněčímu a neuškodí 

LIFESTYLE

Období všech 
gurmánů je za 
dveřmi, čeká nás 
chřestová sezóna!

Chřest je jemná zelenina z rodu Asparagus a kromě 

bílých odrůd existují ještě zelené a dokonce 

fialové druhy, které se ale obvykle k přiřazují 

těm zeleným. Původně pochází ze střední Asie na 

východ od Kaspického moře. 

t: red 

f: Pixabay.com, Spielberg.cz
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mu ani dochucení česnekem nebo čerstvými chilli 
papričkami. Inspirací jsou též chřestové saláty v kombinaci 
s jahodami nebo vajíčky a černým kaviárem.

Čím chřest zapít

Ke chřestu se obecně hodí mladá bílá vína, která jej skvěle 
doplní svou svěžestí a ovocitou chutí. Se sommelierem 
vinařství SPIELEBERG jsme k pokrmům z chřestu vybrali 
Pinot Blanc 2015 a Sylvánské Zelené 2016. Chybu neuděláte 
ani sklenkou kvalitního sektu vyráběného metodou kvašení 
v lahvi nebo pravým Champagne.

Rychlý recept na chřest s opékanými 

bramborami a slaninou

S uroviny:

•  bílý chřest

•  ranné brambory (ideálně menší)

•  anglické slanina nebo pancetta

•  kvalitní máslo

•  kvalitní rostlinný olej

•  sůl, pepř, cukr

•  bylinky - petrželka, bazalka, oregano, libeček 

(dle chuti)

Postup:

Brambory důkladně omyjeme a uvaříme ve slupce 

v osolené vodě doměkka. Pak je scedíme a oloupeme. 

Každou bramboru obalíme plátkem slaniny. 

Chřest oloupeme a odstraníme dřevnaté konce. 

Výhonky uvaříme ve vodě se špetkou soli a cukru 

(cca 3 min.).

Bylinky nasekáme najemno. V pánvi rozehřejeme 

máslo a nasekané bylinky v něm krátce osmahneme. 

Dle chuti mírně osolíme a opepříme.

V druhé pánvi rozpálíme olej a opečeme v něm 

brambory se slaninou.

Servírujeme opečené brambory s uvařený chřestem 

a důkladně zalijeme bylinkovým máslem.

Pinot Blanc, 2015, 

výběr z hroznů, polosuché, 200 Kč

Jiskrné víno se zlatavou barvou a el-

egantní ovocnou vůní sušeného 

jádrového ovoce s tóny hruškového 

kompotu, citrusů a bílého toastu. V 

chuti je víno ovocně kořenité, robust-

ní, extraktivně minerální, se šťavnatou 

kyselinkou a dlouhou pikantní dochutí. 

Viniční trať Dolní Maliny.
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Maruška je mladá usměvavá dáma, která úsměv na tváři 
neztrácí, i když neprožívá běžné starosti svých vrstevníků. 
V loňském roce se jí totiž život převrátil naruby, když jí lékaři 
diagnostikovali Hodgkinův lymfom – rakovinu lymfatických 
uzlin. Bylo právě 1. dubna, ale bohužel to nebyl aprílový 
žert. Následoval půlroční maraton vyšetření, chemoterapie, 
injekce, tuny prášků, ozařování… 

Dnes už se Maruška cítí zase dobře a své nemoci nelituje. 
Bere ji jako špatnou životní zkušenost, která jí dala i mnoho 
pozitivního. Poznala, kdo je opravdový kamarád, jak 
úžasnou má rodinu, a že její osud není lhostejný ani cizím 
lidem. Kromě rodiny se do pomoci Marušce totiž zapojili 
také zaměstnanci ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, kde 
pracuje její maminka. Kromě finanční sbírky, kterou mezi 
sebou uspořádali, ji také nominovali do projektu Plňme 
přání nadačního fondu MA-MA Foundation. 

Maruška ráda peče a připravuje dorty pro své okolí, 
jejím snem bylo udělat si kurz pečení. Ideální výzva 
pro uměleckou cukrářku Markétu Krajčovičovou, která 
pod svou značkou Misscake vytváří originální dorty. 
Markéta je známá z televizního pořadu Božské dorty od 
Markéty a je také partnerem projektu Plňme přání. A tak 
když jednoho březnového poledne z ničeho nic zazvonil 
zvonek a za dveřmi stála právě Markéta, bylo to Marušku 
obrovské překvapení a radost. Strávily spolu celé odpoledne 

a připravily dort. Markéta při tom předala Marušce své 
rady a zkušenosti z pečení, ale především pocit štěstí 
a neopakovatelný zážitek. 

PLŇME PŘÁNÍ

Božské dorty 
od Marušky

Spojením partnera ocenění Český Goodwill, nadačního fondu MAMA Foundation, a ambasadorky 

ocenění Český Goodwill Gabriely Slovákové, vznikl synergický efekt, který dává českému 

goodwillu novou tvář. V rámci projektu Plňme přání v březnu společně splnily sen dvacetileté 

Marušce z Havlíčkobrodska. 

t: MAMA-Foundation, red 

f: MAMA-Foundation

Životním zážitkem někomu zpříjemníte 

osudem poznamenaný život a alespoň na 

chvilku mu dáte zapomenout na problémy 

každodenního života. Projekt Plňme přání 

můžete podpořit i vy na transparentní 

účet č.2600851369/2010 nebo návštěvou 

M.K.SHOW - charitativní talk show Martina 

Krause. 
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Sportisimo 1/2maraton Praha                 01/04/2017

Volkswagen Maraton Praha                    07/05/2017

O2 Pražská štafeta 4x5                         14/06/2017

Yellow Ribbon
run

Z V E M E  V Á S  N A

„ DRUHÝ TREST ZAČÍNÁ, KDYŽ 
VYJDETE Z VĚZENÍ A NIKDO VÁM
NEDÁ PRÁCI...“

www.zlutastuzka.cz

B ě h  s e  ž l u t o u  s t u ž ko u

ŽLUTÁ STUŽKA JE SYMBOLEM NÁVRATU
BÝVALÝCH VĚZŇŮ DO SPOLEČNOSTI

PŘIPNĚTE SI JI A POBĚŽTE S NÁMI

REGISTRUJTE SE NA:

závody runczech běžecké ligy                        datum          dejme vězňům druhou šanci! 
          

f www.zlutastuzka.cz

Kontakt:
Anita Beganyová

yellowribbon.prague@gmail.com
724 329 105

goodwill2017.indd   1 21.3.2017   15:42:33



17. 4. – 31. 5. 2017

5. ročník ocenění pro firmy, 
kterých si lidé váží

Český Goodwill 
2017

Nominace

www.cesky-goodwill.cz




