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EDITORIAL

Vážení čtenáři,

... před bouří. Tak by se dala popsat současná situace. Lidé, 

kteří po vyhlášení nouzového stavu zůstali doma v karanténě, 

na OČR či na home office, po uvolnění opatření volně přešli do 

dovolenkového režimu na letní prázdniny. Sluníčko svítí, lidé 

utrácejí, všichni jsou šťastní, a hlavně mají radost, že mohli po 

dlouhých měsících (povětšinou) odložit roušky. 

Je to však jen první dojem. Těm, kteří chtějí udržet v chodu své 

firmy, naopak s příchodem koronakrize přibylo práce. Jakkoli 

pracovní tempo před covidem nebylo malé, díky covidu ještě 

víc narostlo. Zažili jsme to my a víme, že u vás tomu nebylo 

jinak. S tímto vědomím jsme původně připravovali i letní číslo 

Magazínu KPCG, které právě držíte v ruce. 

Chtěli jsme vědět, jak se máte, chtěli jsme vás vyzpovídat, ale 

nechtěli jsme vám přidělávat starosti a práci navíc. Proto jsme 

počítali s variantou, že vydáme jen útlé zvláštní vydání, takový 

malý covidový speciál. Asi už tušíte, že tento scénář se nakonec 

nenaplnil. 

Velmi mile nás potěšilo, že všichni, které jsme oslovili 

k rozhovoru, nám věnovali svůj vzácný čas a ochotně se do 

přípravy nového vydání zapojili. Vzniklo tak krásné číslo plné 

inspirace, motivace a optimismu do budoucna. Tentokrát jsme 

se věnovali kategoriím Tradice a Inovace, můžete se tedy těšit – 

mimo jiné – na příběhy nositelů ocenění Český Goodwill 2019. 

Dočte se také, že krize tuží charakter. Mohu potvrdit z vlastní 

zkušenosti. Kvalita vztahu se prověří nejlépe v situaci jako je ta 

dnešní. A jsem šťastná, že mohu všem partnerům projektu Český 

Goodwill vystavit vysvědčení s jedničkou a velikou hvězdičkou. 

Díky nim se letošní 8. ročník firmových oscarů nemusí obávat 

o svou budoucnost. Velká pochvala patří také všem, kdo 

nominovali firmy, kterých si váží. Díky nim sice před sebou 

máme ne úplně klidné léto, ale zato spoustu radosti na rozdávání. 

A zatímco my budeme napjatě sledovat, kolik nových členů 

přivítáme do rodiny Český Goodwill, vy si můžete užít 

následující stránky, načerpat inspiraci a připravit se na bouři, 

která nás s velkou pravděpodobností v posledním kvartálu čeká. 

Krásné léto! 

Lenka Hlavatá
managing partner HPCG

Ticho 
a klid…
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Na virtuální vlně se nesla už březnová konference Krize jako 

výzva, o které jsme vás informovali v minulém čísle. „Od dalších 

společných setkání jsme museli upustit, protože každý ze 

subjektů, který se na nich měl organizačně podílet, měl svých 

starostí nad hlavu, ale záhy jsme přišli s aktivitami jinými, které 

bezprostředně reagovaly na vzniklou situaci,“ vysvětlila Lenka 

Hlavatá, ředitelka firmy HPCG, která stojí za oceněním Český 

Goodwill i souvisejícími aktivitami.

„Fungování v režimu home office pro naši organizaci nebylo 

žádnou novinkou, a protože i nám se některé zakázky 

pozastavily, odložily, nebo zcela zrušily, uvolněnou kapacitu 

jsem soustředili na pomoc ostatním firmám,“ dodala Hlavatá. 

Už 19. března se tak rodí nápad a 23. března na platformě Český 

Goodwill vzniká iniciativa Firmy Firmám. 

Současně běží přípravy nového seriálu Home Office Talks by 

Český Goodwill a ve čtvrtek 26. března už mají diváci na kanále 

ČG (YouTube) možnost sledovat první díl. V sérii 9 on-line 

rozhovorů pak Lenka Hlavatá každý týden zpovídá jednu firmu 

z KPCG, aby společně poskytly inspiraci a motivaci ostatním 

v době koronavirové. 

Firmy Firmám
Cílem iniciativy Firmy Firmám byla vzájemná podpora 

a propojení podnikatelů, kteří potřebují pomoci zmírnit 

důsledky protikoronavirových opatření a kteří naopak 

mohou nabídnout své volné zdroje k dispozici. Od materiální 

podpory, přes služby až po personální kapacity. HPCG 

příchozí požadavky zdarma zpracovávala a snažila se nalézt 

odpovídající průnik mezi nabídkou a poptávkou.

„Reagovali jsme bezprostředně na vzniklou situaci a troufám 

si tvrdit, že jsme byli jedni z prvních,“ uvedla Hlavatá s tím, 

že Firmy Firmám směřovala na okamžitou pomoc podnikům, 

které musely ze dne na den přerušit nebo výrazně omezit 

Virtuální 
KPCG

Uplynulé měsíce byly ve znamení virtuální reality 
z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru, 
která zakazovala většinu sociálních styků. Nejinak 
tomu bylo v KPCG. Neznamenalo to však, že by se 
v klubu nebo rodině Český Goodwill nic nedělo.

KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG
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provoz. Inciativa nebyla určená pouze pro členy rodiny Český 

Goodwill, ale zapojit se do ní mohly všechny podnikatelské 

subjekty, které potřebovaly nebo mohly v dané situaci 

nabídnout pomoc. A také se zapojily. 

Za dva měsíce přišly skoro tři desítky poptávek a nabídek pomoci, 

z nichž vzešlo několik úspěšných propojení. Za zmínku určitě 

stojí velká pomoc při znovuotevření hyporehabilitačního centra 

Vladykův dvůr v Českých Budějovicích, kterému společnost 

LORIKA CZ, držitel stříbrného firmového oscara v kategorii 

Mecenáš ČG2015, člen KPCG a vážený partner ocenění Český 

Goodwill, věnovala nedostatkovou dezinfekci a několik desítek 

roušek, které ušili vězni, poskytla Věznice Kuřim. 

Dalším příkladem úspěšného propojení je pomoc firmě Fandi 

mámám, do které se mimo jiné zapojily společnosti FLEXIPAL 

a ETNETERA, a o které s dozvíte více na následujících stranách. 

„Firmy z rodiny Český Goodwill povětšinou pomoc druhým 

nabízely, samy o ni žádaly velmi zřídka,“ uzavřela Lenka Hlavatá 

s dobrým pocitem: „Je to dle mého doklad toho, že naše oceněné 

firmy podnikají zodpovědně, takže mají rezervy, které jim pomohou 

překonat i takovou nenadálou událost, jakou byl nouzový stav.“

HOT rozhovory
Další virtuální aktivitou, díky které spolu nejen členové KPCG 

zůstali v kontaktu, byly HOT rozhovory neboli Home Office 

Talks by Český Goodwill. Jednalo se o sérii 9 on-line rozhovorů, 

jejichž cílem bylo zjistit, jak se daří členům KPCG vyrovnat se 

s protikoronavirovými opatřeními, a vyslat pozitivní signál 

ostatním podnikatelům v době, kdy dobrých zpráv bylo jako 

šafránu.

Lenka Hlavatá si postupně do virtuálního studia pozvala Miroslava 

Krištofa (LORIKA CZ), Martina Paličku (ENETERA GROUP), Olega 

Spružinu (TÜV SÜD Czech), Petra Sedláčka (X Production), Petra 

Milatu (BEZNOSKA), Edit Bílkovou (FRAMAR), Tomáše Vojtěcha 

(FLEXIPAL), Jiřího Antoše (MIRAKULUM), a dámy Petru Květovou 

a Žanetu Slámovou (Fandi mámám). 

„Byla to pro mě zcela nová, a nutno dodat velmi příjemná, 

zkušenost,“ zhodnotila Lenka Hlavatá a dodala: „Bylo opravdu 

milé každý týden vidět někoho z přátel z rodiny Český Goodwill. 

Někteří fungovali částečně s využitím prostředků komunikace 

na dálku, jiní museli zcela zavřít své podniky. Ale všichni si 

udrželi optimismus, viděli ty pozitivní přínosy celé situace a brali 

ji jako výzvu, která je posune ještě dál.“ 

Všechny rozhovory jsou dostupné na YouTube kanálu Český 

Goodwill, kde si je můžete kdykoli pustit a načerpat pozitivní 

energii, ale také se dozvědět řadu zajímavých věcí. Například to, 

že není daleko doba, kdy každá paleta bude mít svůj QR kód či 

RFID čip. Přepis některých rozhovorů si můžete rovněž přečíst 

dalších stránkách. 

KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG

Co bude s avizovanými akcemi, na které 
jste se těšili?

Koronakrize ovlivnila také řadu akcí, které byly připravené 

v rámci programu KPCG pro rok 2020. Tři akce, které 

se měly uskutečnit ve druhém kvartálu, nebylo možné 

realizovat v původní formě. 

„Bylo by teoreticky možné přenést je do on-line prostředí, 

stejně jako jsme to udělali s březnovou konferencí, ale 

problém byl v tom, že najednou všichni měli zcela jiné 

starosti,“ vysvětlila Lenka Hlavatá a dodala: „Jak partneři, 

kteří se měli spolupodílet na programu svými příspěvky, 

tak potenciální hosté. Nechtěli jsme jim tudíž ještě víc 

komplikovat situaci nároky, které s sebou příprava na akce 

nese.“

Už v minulém vydání Magazínu KPCG jste mohli zaznamenat, 

že se nouzový stav dotkl dubnové konference na téma 

Digitální firma, květnového leadership workshopu Přemluv 

koně 2.0 a červnové exkurze do členských firem. Dobrou 

zprávou ovšem je, že o akce, na které jste se těšili, nepřijdete. 

Zařadíme je do programu klubových aktivit na rok 2021 

s tím, že obsah uzpůsobíme aktuálním podmínkám 

a nejnovějšímu vývoji.
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TÉMA: PRŮZKUM
T: red / F: pixabay.com
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Čas nových 
příležitostí 
a projektů

Jedenácti členů rodiny Český Goodwill 
jsme se zeptali na vliv koronakrize na 
jejich podnikání. Jak nečekaným změnám 
čelili, jak se podepsaly na jejich fungování 
i jaké poučení si vzali? Také nás zajímalo, 
jakým směrem se podle nich obor, ve 
kterém podnikají, bude ubírat. Jejich 
odpovědi vám přinášíme v následující 
infografice.

Václav Blahunek, 
NDO ČR 

Gabriela Slováková, 
Věznice Kuřim

Martin Palička, 
ETNETERA

– 7

– 3

– 1

Jaký vliv měl nouzový stav vyhlášený 
v souvislosti s koronavirem na Váš provoz?

Fungovali jsme normálně, včas jsme přijali 
potřebná hygienická opatření, takže jsme 
provoz nemuseli přerušit ani jiným 
způsobem omezit

Pozice, u kterých to bylo možné, jsme 
přesunuli na home-office, zbytek 
zaměstnanců musel zůstat doma 
„na dovolené“

Museli jsme zavřít a provoz zcela přerušit. 

ano – 2

ne – 9

Onemocněl někdo 
z lidí ve Vašem okolí?

„Provoz orchestru jsme museli 
zcela přerušit a všechny sjednané 
aktivity, jako koncerty, zahraniční 
turné, dirigentské kurzy či vlastní 

zkouškový proces přeložit na později 
nebo zcela zrušit.“

„Vězni hned od začátku a dobrovolně šili roušky 
na vypůjčených šicích strojích (ty nám nosili 

zaměstnanci, ale i občané města Kuřim po výzvě 
starosty apod). Ušili jsme 24.000 roušek, které 

jsme rozdali všem zaměstnancům věznice, 
odsouzeným, darovali jsme roušky do hospiců, 

nemocnic, základních škol…“

„Ačkoliv se o tématu digitalizace diskutuje už několik 
let, dá se říci, že právě koronakrize odhalila slabá místa. 

Zároveň se však díky ní tento trend výrazně urychlil. 
V současnosti vidíme intenzivnější a rychlejší posun 
mnoha businessů více online/do digitálu. Díky tomu 

společnosti namísto diskusí, zda potřebují digitalizovat, 
spíše řeší, kdy se jim to podaří a jak rychle.“
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TÉMA: PRŮZKUM
T: red / F: pixabay.com
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Oleg Spružina,  
TÜV SÜD Czech

Ingrid Fuksová,  
Pekařství Nývlt

Václav Hamerník ml., 
Hamerník 

Miroslav Krištof,  
LORIKA CZ

Petr Sedláček,  
X Production

Oleg Spružina,  
TÜV SÜD Czech

Vladimír Zikmunda, 
Knedlíky Láznička

ano – 2

ne – 9

Onemocněl někdo 
z lidí ve Vašem okolí?

Jakou zkušenost máte s pomocí od státu? 

Žádnou, o nic jsme
 nežádali – 7

Žádali jsme, ale nic 
jsme nedostali – 0

Žádali jsem a dostali 
jsme – 4

„Čekáme, že skutečná ekonomická 
krize se začne projevovat na podzim.“

„Gastronomie jako celek byla 
velmi těžce zasažena.  Pro 

mnoho subjektů to bude 
„konečná“.“

„Budeme stále sázet na 
prvotřídní kvalitu a chuť 

našich výrobků. To je nejvíc, co 
můžeme udělat.“ 

„Jsem optimista. I když změny už 
přicházejí, nemusí být jen k horšímu, 
ale věřím, že spíše naopak. Důležité je 

stále sledovat, co se děje, ale především, 
soustředit se na práci. To děláme.“

„Z pohledu trhu to bude vypadat jako v každé 
krizi – tlak na ceny, snižování poptávky, rušení 

kontraktů, špatná platební morálka. Prosadí 
se ten, kdo prokáže nějakou výhodu – vyšší 

rychlost, efektivitu a takovou přidanou hodnotu, 
která klientům v krizi skutečně pomůže.“

„Pro posouzení dalšího vývoje budou pro nás rozhodující 
následující měsíce. Nicméně již nyní vidíme, že část našich 

zákazníků poměrně nekompromisně hledá úspory a snaží se 
nás do tohoto procesu intenzivně zapojit. Na druhou stranu je 
stávající situace pozitivní v tom, že naši současní dlouhodobí 

zákazníci s námi zůstávají a chtějí společně hledat oboustranně 
akceptovatelná řešení pro další spolupráci.“

„Chci být optimista a doufat,  
že obecně se lidé zklidní, že za pár týdnů se život  

vrátí do normálu, avšak pokles ekonomiky a čísla, která 
vykazuje, optimistická příliš nejsou. Lidé si zase začnou více 

vážit práce a toho, že mají stabilní zaměstnání. Co se týče vývoje 
v našem oboru podnikání tak myslím, že paradoxně můžeme 

z celé situace získat. Ať už se jedná o odbyt našich výrobků, tak 
se nám může ulevit i při obsazení klíčových pozic ve firmě díky 

stagnaci některých odvětví, kde je situace vážná.“
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Audit na dálku je téměř stejný jako audit na místě, jen auditní 

tým získává důkazy pomocí elektronických prostředků. 

Techniky vzdáleného auditu jsou podobné těm, které jsou 

používány při auditu na místě, ale jsou kombinovány s video 

rozhovory nebo vzdáleným pozorováním procesů.

Podporou auditů jsou metodiky IAF MD4, IAF ID12 a Směrnice pro 

auditování systémů managementu – ISO 19011. Navíc certifikační 

standardy upravují maximální podíl auditování na dálku, i tak 

auditování na dálku je využíváno relativně málo. Obvykle jsou to 

jednotky procent, a to jen při auditování jiné lokality.

„Pro auditované společnosti přináší využití vzdáleného 

auditování možnost prezentovat své procesy, poskytnout 

důvěryhodně informace v současném stále měnícím prostředí 

a efektivně řídit náklady souvisejících s auditem.“

Norma ISO 19011 vyžaduje rozdělení auditu na úvodní 

jednání, vlastní provedení a závěrečné jednání. 

Audity na dálku –  
současný fenomén 
nebo vize 
budoucnosti?

Současná pandemie a související opatření 
k ochraně zdraví si vynucují uplatnění 
dokumentů Mezinárodního akreditačního 
fóra IAF pro auditování na dálku, ale bez 
snížení úrovně služeb auditů. V tomto 
článku se dozvíte, na co brát ohled 
v auditech prováděných na dálku.

ADVERTORIAL 
T: Roman Prášek, TÜV SÜD Czech / F: Branin - Freepik.com 
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Organizátorem je vždy vedoucí auditor řídící tým, 

připravující plán auditu a domlouvající průběh auditu 

s auditovanou společností.

Plánování auditu předchází úvodnímu jednání. Je vhodné 

dát důraz na tuto část a na dohodu mezi členy týmu 

a auditovaným o průběhu auditu. Klientovi je důležité vysvětlit 

cíle auditu a komunikovat témata jednotlivých schůzek tak, 

aby byla stále udržována pozornost obou stran na cíle auditu. 

Při plánování je vhodné pamatovat na přestávky, prostor pro 

komunikaci týmu, možnost vyjasnění otevřených oblastí, 

rozdělení auditorů tak, aby byly získány objektivní důkazy pro 

závěry auditu. 

Auditování na dálku u realizačních procesů je mnohdy 

specifické, protože některé procesy umožňují zaznamenat jejich 

průběh na videozáznam. U některých procesů nelze nahradit 

fyzickou přítomnost auditora (například oblast potravinářství, 

hutní provozy, služby poskytované mimo lokality apod.). Pokud 

probíhá audit na dálku částečně, při auditu na místě se auditní 

tým zaměří na realizační procesy a v části auditu na dálku 

auditoři prověřují dokumentaci.

„Pro auditory a certifikační společnosti je tento způsob 

auditování výzvou, která ověřuje jejich schopnost udržet si kredit 

poskytování služeb auditu, zaručit důvěru v poskytovaných 

informacích a finální objektivní závěry auditů.“

U pohovorů je nutné pamatovat na rizika video konferencí, jak 

na srozumitelnost prezentujících a čitelnost sdílených ploch, 

tak na důvěryhodnost aplikace (např. Microsoft Teams, Skype 

for Business nebo Google Hangouts). Je vhodné mít připravený 

záložní plán pro přesunutí schůzky nebo náhradní řešení.

Při ověřování dokumentů a informací se auditní tým musí 

zaměřit na výběr podkladů a dohodnout se o způsobu pro 

poskytnutí podkladů. Je vhodné využít důvěryhodných úložišť 

a pamatovat na zásady silných hesel u šifrovaných archívů. 

A také auditování citlivých dokumentů nebo dokumentů 

s osobními údaji je vhodné ponechat na část auditu na místě, 

pokud nelze využít video prezentace bez záznamu.

Závěrečné jednání je určeno k prezentování závěrů auditu 

vedené vedoucím auditorem, kde uzavírá audit s potvrzením 

pochopení všech závěrů auditovanou stranou. 

ADVERTORIAL

Výhody auditování na dálku 

Mezi nejčastější důvody, proč je auditování na dálku výhodné 

jak pro auditory, tak pro auditované, patří:

•  Úspora času a dalších nákladů na cestování. Pokud jsou 

auditované podklady dostupné v elektronické podobě, lze 

rozhovory nebo pozorování provádět pomocí již využívaných 

platforem pro video rozhovory.

•  Vyhnout se cestování na „problematická“ místa. Přístup 

k některým lokalitám může být komplikovaný z důvodů 

izolace nebo požadavků víz.

•  Vyloučení logistiky související s auditem. Organizace 

nemusí rezervovat zasedací místnosti, přerušovat pracovní 

režim zaměstnanců.

•  Efektivnost auditorského týmu. Auditorský tým v prostředí 

vlastní kanceláře může efektivněji kontrolovat dokumenty 

a záznamy z procesů. 

Překážky při provádění auditů na dálku

Kromě výhod je nutné uvažovat i několik překážek:

•  Omezení standardů nebo procesů pro provádění auditů na 

dálku. Standardy určují maximální podíl auditu na dálku. 

Některé výrobní procesy nedovolují provedení auditu na 

dálku.

•  Problémy s technikou. Výpadky nebo zhoršení připojení 

účastníků auditu k prezentovaným databázím znamenají 

přerušení rozhovorů a prezentací.

•  Nedůvěra v audit na dálku. Někteří auditoři chtějí být fyzicky 

účastni auditu. Při vzdáleném auditu nemůže auditor využít 

neverbální komunikaci k ověření prezentovaných informací.

•  Nedostatečné školení a zkušenosti auditorů. Může vést 

k omezení auditního týmu shromáždit dostatečné důkazy. 

Auditní tým musí znát možnosti používaných technologií 

a specifický způsob plánování a provádění auditu.
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ČESKÝ GOODWILL 2020 
T: red / F: archiv HPCG

Nominace do 8. ročníku Český Goodwill 2020 byly slavnostně 

spuštěny v závěru galavečera ČG2019 v říjnu loňského roku. 

Nominační fáze trvala do tradičně 30. června. V červenci a srpnu 

následuje zpracování došlých nominací, oslovení nominovaných 

a příprava medailonků firem, které postupují do finále. 

Tato fáze vrcholí o půlnoci 31. srpna, kdy bývají všechny 

medailonky naráz publikovány na webových stránkách projektu, 

a finalisté se tak představují veřejnosti před závěrečnou fází, která 

přichází v září. Během celého měsíce zde veřejnost může hlasovat 

pro svého favorita a svými hlasy udělit titul v kategorii veřejnosti 

Pokračujeme 
dál na plný 
plyn

Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, 
Český Goodwill, od loňského roku známý 
též jako firmové oscary, v letošním roce 
pořádá česká poradenská skupina HPCG 
již poosmé. Projekt probíhá primárně on-
line, jak se ho tedy dotkla situace vyvolaná 
šířením nového typu koronaviru na jaře 
tohoto roku? 
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ČESKÝ GOODWILL 2020

Osobnost Český Goodwill. Současně probíhá hodnocení odborné 

poroty, která volí nejlepší příběhy v základních nominačních 

kategoriích. Pro rok 2020 jimi jsou Tradice, Inovace, Partner 

a Made in Czechoslovakia.

Celý ročník vrcholí slavnostním předáváním firmových oscarů 

v rámci galavečera, který se obvykle koná v druhé polovině října. 

„To je hlavní událost, při které společně slavíme zodpovědné 

podnikání a firmy, kterých si lidé váží,“ doplnila Lenka Hlavatá za 

pořadatele HPCG s tím, že ostatní fáze de facto probíhají převážně 

elektronicky.

Z hlediska průběhu tedy koronakrize negativní dopad na projekt 

neměla. Složitější bylo plánování. „Místo pro galavečer obvykle 

vybíráme na jaře, což letos dost dobře možné nebylo. Nikdo 

nevěděl, jak se bude situace vyvíjet, jak dlouho bude zákaz 

shromažďování trvat, mluvilo se dokonce o zavření hranic na 

dva roky,“ vysvětluje Hlavatá. 

Otazník visel také nad počtem nominací, které veřejnost zašle. 

„Na jednu stranu se mohlo stát, že lidé nebudou mít na posílání 

nominací ani pomyšlení, na druhou stranu se mohla strhnout 

vlna nominací, jejímž prostřednictvím by lidé chtěli podnikatele 

podpořit v rámci této výjimečné situace,“ doplnila. Ani jeden 

extrém nakonec nenastal. Do uzávěrky na konci června přišlo 

do 8. ročníku firmových oscarů celkem 120 nominací, což je 

přibližně o 15 % více než loni. 

Hladký průběh projektu je možný nejen díky organizaci, 

kterou zajišťuje HPCG, ale především díky uzavřeným 

partnerstvím. Zde se duch a základní hodnoty, na kterých je 

Český Goodwill vystavěn, projevily v plné míře. „Nesmírně 

mě těší, že nám v podstatě všichni partneři zachovali svou 

přízeň i v této nejisté době,“ uvedla Hlavatá s tím, že objem 

prostředků, kterými podporují realizaci firmových oscarů 

zůstal oproti loňskému roku na stejné úrovni. „Jmenovitě bych 

ráda poděkovala společnostem LORIKA CZ, ETNETERA, TÜV 

SÜD Czech a X Production. Moc si spolupráce s nimi vážíme,“ 

uzavřela. 

Český Goodwill 2013–2019 v číslech  
7 let ocenění pro firmy, kterých si lidé váží

724 platných nominací od veřejnosti

423 firem postoupilo do finále

97 firem získalo firmové oscary 

70 000 hlasů veřejnosti pro Osobnosti ČG

„Nesmírně mě těší, že nám v podstatě všichni 
partneři zachovali svou přízeň i v této nejisté 
době. Moc si spolupráce s nimi vážíme.“  
Lenka Hlavatá, HPCG

Nominace Český Goodwill 2020

Přijaté nominace 
celkem – 120

Počet unikátních 
nominací – 111
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ROZHOVOR
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Yellow

Uteč předsudkům!

Ribbon
.cz

Připněte si 
žlutou stužku 
a poběžte s námi!

Těšíme se na Vás 
8. 10. 2020 v Aktivním 
lesoparku Řepy.

www.yellowribbon.cz 
facebook.com /yellowribbonrun 
instagram.com /yellowribbonrun Postavte si svou štafetu!

5. ročník

Utečme předsudkům 
společně!
Yellow Ribbon je výjimečný projekt, 
který dává druhou šanci lidem 
s trestní minulostí a jejich rodinám.

• užijeme si štafetový běh na 4 km trati
• zabavíme děti – poběží svůj originální 

závod 
• pobavíme se na společné afterparty
• zatančíme si na koncertě kapely 

Wsedě v čele s naším ambasadorem 
a bubeníkem Petrem Čtvrtníčkem

• vychutnáme si skvělé veganské 
i tradiční občerstvení

Registrujte se!

YELLOW RIBBON RUN

YRR_inzerat_A4.indd   1 17.6.2020   17:12:23
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|  protože na úspěchu záleží!ISOConsulting

Vytvoříme vám efektivní strategii
Digitální Transformace 
iso-consulting.cz/dx

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE
NASTUPTE DO PRVNÍ TŘÍDY
DŘÍV, NEŽ VÁM UJEDE VLAK!

ISO Consulting s.r.o.
člen skupiny HPCG

Revoluční 7, 110 00 Praha 1 

www.iso-consulting.cz
isoc@hpcg.cz
(+420) 602 700 327




