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Právě otevíráte poslední letošní číslo Magazínu KPCG. 

Jedenácté vydání završuje třetí rok existence Klubu Partner 

Český Goodwill a také jubilejní pátý ročník ocenění pro 

firmy, kterých si lidé váží.

Byl to rok plný tvrdé práce, změn, mnoha více i méně 

šťastných okamžiků… a hlavně rok, jež nám dal poznat skoro 

stovku nových úžasných příběh podnikatelů, kteří ke svému 

podnikání přistupují s nejvyšší mírou zodpovědnosti. 

Se šesticí z nich máte možnost seznámit se blíže na 

následujících stránkách. Co je všechny spojuje? Většina z nich 

má raději psi než kočky, jsou milovníky vína a považují se spíš 

za sovy než ranní ptáčata. Vyzpovídali jsme pro Vás Osobnosti 

Českého a Slovenského Goodwillu (Jan Smola a Milan 

Krajňák), Mecenáše ČG 2016 a 2017 (Jan Tuček a Jan Popelář) 

a také oceněné v kategorii Partner ČG 2016 a 2017 (Jaroslav 

Šašek a Simona Kijonková). Věřím, že rozhovory s nimi pro 

Vás budou stejně inspirativní jako pro nás.

Na stránkách tohoto výjimečného dvojčísla Magazínu KPCG 

se věnujeme tématu mecenášství a dobré vůle, přinášíme 

první výsledky pravidelného průzkumu HPCG, ohlédli jsme 

se za děním v Klubu Partner Český Goodwill, přehledně 

shrnuli průběh jubilejního 5. ročníku projektu Český 

Goodwill i premiérového ročníku Slovenský Goodwill. Na 

téma zahraniční expanze ocenění pro firmy, kterých si lidé 

váží, naleznete speciální přílohu na stranách 21–28.

Blíží se Vánoce, a proto Vám mimo jiné přinášíme tipy na 

dárky od firem z rodiny Český Goodwill, které potěší všechny 

Vaše blízké. V neposlední řadě Vám na následujících stranách 

představíme naše plány do budoucna. Není jich málo, protože 

neusínáme na vavřínech a Vaše podpora nás motivuje k další 

intenzivní práci. Věřím, že i nadále zůstaneme spolu s Vámi 

v kontaktu a pomůžete nám budovat lepší budoucnost. 

Máme před sebou stále cíl nejvyšší – zvyšovat váženost 

českých podnikatelů v očích široké veřejnosti – a k tomu 

potřebujeme i Vaši pomoc.

Jménem celé HPCG a týmu Český Goodwill Vám přeji 

kouzelné Vánoce a těším se na setkání s Vámi v Klubu 

Partner Český Goodwill v roce 2018!

EDITORIAL

Český Goodwill 
mezinárodní

Vážení čtenáři,
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Během bloku přednášek a diskusí vystoupili přední čeští 

marketéři ocenění v soutěži Marketér roku. Praktické 

manažerské zkušenosti dále doplnil akademický pohled 

na budoucnost marketingu. S inspirativními příspěvky 

vystoupili:

Ing. Robert Todt (ZETOR TRACTORS, a.s.), Ing. Jaroslav 

Machovec (VINAŘSKÝ FOND ČR), Martin Dolský, MSc. 

(PENAM, a.s.), doc. RNDr. Bohumír Štědroň – prorektor 

VŠMVV Praha, Ing. Jitka Novotová – vysokoškolská 

pedagožka EF TU Liberec a Ing. Petr Hlavatý (zakládající 

partner poradenské skupiny HPCG).

KONFERENCE

T: red 

F: FotoBesi

Budoucnost marketingu:  
MARKETING 4.0
Podzimní seminář s ústředním tématem Marketing 4.0: Kvalita a budoucnost 
marketingu, uspořádala Česká marketingová společnost a profesní Klub učitelů 
marketingu ve spolupráci s HPCG a mediálním partnerem Lagardere Active 
ČR. Diskusní setkání marketingových odborníků se uskutečnilo ve středu 
22. listopadu.
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KONFERENCE

Účastníkům se představil traktor jako lovebrand v digitální 

době, budoucnost značky Vína z Moravy, vína z Čech 

a například posun značky Penam z hlediska interní 

komunikace. Diskutovalo se také na téma, jak bude 

marketing vypadat v roce 2035, a marketing v prostředí 

sociálních sítí.

Petr Hlavatý pak představil pojem Omnichannel marketing. 

Vysvětlil, že se jedná o chytré propojení jednotlivých kanálů 

komunikace tak, abychom zákazníka provázeli v průběhu 

celého jeho rozhodovacího procesu a nikdy jej nenechali na 

pochybách, že má nakoupit právě u nás. 

Omni channel marketing je založen na komunikaci se 

zákazníkem „všemi směry“ a počítá s využitím moderních 

technologií, například virtuální reality. Přestože součástí jeho 

přednášky byly také konkrétní případové studie, efektivní 

využití všech možností a výhod omni channel marketingu 

v českých firmách teprve čeká na objevení.

Marketing 4.0 je budoucností komunikace se zákazníkem. Průzkum HPCG mezi členy rodiny Český 

Goodwill však odhalil, že pro většinu podnikatelů je to zatím pojem neznámý, případně si jej podnikatelé 

interpretují nepřesně. Tyto důvody vedly k tomu, že společnost HP N Media, člen skupiny HPCG, která je 

specialistou v oblasti marketingového poradenství, uspořádá v průběhu příštího roku sérii kulatých stolů 

na téma Marketing 4.0. 

V jejím rámci se bude pracovní skupina složená z odborníků v oblasti marketingu, technologií 

budoucnosti a podnikatelské veřejnosti, soustředit na analýzu výchozího stavu, formulaci konkrétních 

požadavků Marketingu 4.0 a návrhu kritické cesty pro plné zavedení marketingu v režimu 4.0 do firmy. 

Plánovaným výstupem této systematické práce bude publikace shrnující problematiku Marketingu 4.0, 

která rovněž nabídne doporučení pro jeho implementaci v běžné podnikatelské praxi.

Zasedání pracovní skupiny se v roce 2018 uskuteční 4krát. Termíny konání kulatých stolů:

7. března 2018

6. června 2018

5. září 2018

7. listopadu 2018

Pokud máte k tématu co říct a chcete se stát součástí pracovní skupiny, kontaktujte nás pro více informací 

na e-mailu klub@cesky-goodwill.cz do 31. 1. 2018.
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Odpoledne začalo komentovanou prohlídkou parku, kterou 

samozřejmě vedl jeho zakladatel a duchovní otec Jiří Antoš. 

Nejmenší členové výpravy se „zapomenuli“ už u prvních 

atrakcí, ti starší si prohlédli téměř celý park vč. lesního světa, 

kde na vlastní kůži ověřili nosnost lanových prolézaček.

Následovaly projížďky BVP (bojové vozidlo pěchoty) 

v přilehlém milovickém tankodromu, které se vryly hluboko 

do paměti účastníků a zanechaly stopy i na jejich oblečení.

Následoval seminář na téma první pomoci včetně instruktáže 

a fyzické zkoušky resuscitace na humanoidní figuríně. I díky 

tomuto workshopu se letos podařilo zachránit už dva lidské 

životy!

OHLÉDNUTÍ

T: red 

F: archiv HPCG

Den plný zážitků v Parku Mirakulum, 
aneb Třetí letní grilování KPCG

Zasedání porot Český a Slovenský 
Goodwill

Tradičně na přelomu července a srpna se konalo již třetí letní setkání 

členů Klubu Partner Český Goodwill a partnerů projektu. Do rodinného 

parku Mirakulum nás pozval jeho majitel a nositel ocenění Inovace Český 

Goodwill 2014 Jiří Antoš.

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově 

pod Radhoštěm se v polovině září konalo 

první mezinárodní zasedání odborných porot 

ocenění Český a Slovenský Goodwill. V rámci 

zasedání byli zvoleni ocenění ročníku 2017.

Po zasedání následovala privátní komentovaná prohlídka 

muzea vč. návštěvy místního Valašského Slavína u Kostela 

Sv. Anny z Větřkovic, kde odpočívají významní Češi, jako je 

Emil Zátopek nebo Jiří Raška. Samozřejmě nemohla chybět 

návštěva koliby a ochutnávky valašských specialit.



Narozeninový galavečer se konal pod záštitou předních 

institucí státní správy v Kongresovém centru ČNB. Předání 

ocenění předcházel koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR 

„Poklady české hudby“ pod vedením šéfdirigenta plk. Václava 

Blahunka, který je rovněž ambasadorem projektu.

Vítězem kategorie Tradice se stal Miloš Tarantík za rodinné 

muzeum Air Park. Kategorii Inovace ovládla mladá 

společnost AVETON a její majitel Vít Domkář. Partnerem 

Český Goodwill 2017 se stal Petr Mohelník z českou firmou 

s globální působností FERRIT. Ovace ve stoje si vysloužil 

REPORTÁŽ
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T: red 

F: Foto Besi

Český Goodwill 2017: 300 členů rodiny, 
500 nominací a 63 oceněných  
Ve čtvrtek 19. října oslavil Český Goodwill své páté narozeniny. Během 
galavečera pro více jak 300 hostů byla předána ocenění ročníku 2017 pro dalších 
17 podnikatelů, kteří jsou vzorem svému okolí. Rodina Český Goodwill se tak 
rozrostla na 300 členů. Za pět let projektu bylo přijato na 500 nominací, vzešlo 
287 finalistů, kterým veřejnost doposud zaslala 40 227 platných hlasů. 



za svůj celoživotní přínos postiženým Jan Popelář, který 

získal titul Mecenáš ČG2017, a odborná porota ještě udělila 

Zvláštní cenu firmě České bedýnky Evy Urbanové. Vítězem 

hlasování veřejnosti s 1 561 hlasy z 10 971 přijatých se stal 

Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ cihlářský 

průmysl.

Galavečer byl důstojnou oslavou pěti let ocenění pro 

firmy, kterých si lidé váží. Zúčastnili jej ocenění napříč 

ročníky a hosté kromě narozeninového dortu mohli 

ochutnat i regionální speciality členů rodiny Český 

Goodwill: Krchlebské koláče, Štrůdl do krabice, výrobky 

MADETA a víno vinařství SPIELBERG, které letos získalo 

i nejprestižnější ocenění Vinař roku ČR.
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REPORTÁŽ



SLOVENSKÝ GOODWILL 2017: OHLIADNUTIE

Prvý galavečer Slovenský Goodwill sa 
konal v historickom centre Bratislavy

Odborná porota volila ocenené v kategóriách Tradícia, 

Inovácie, Partner a Podporovateľ, ktorými sa stali a počas 

večera ocenenie a ceny od partnerov projektu prevzali: 

Slavomíra Blahušiaková, riaditeľka firmy Liečebné termálne 

kúpele (Tradícia), Mirka Števková, zakladateľka projektu 

JaSpravim.sk (Inovácie), Tatiana Nátna, majiteľka Turčan 

Auto (Partner) a Viera Potášová za O.Z. Podaj ďalej 

(Podporovateľ). Porota se ďalej rozhodla udeliť zvláštnu cenu 

za celoživotný prínos pani Eve Sirackej prezidentke Ligy 

7. novembra 2017 boli v bratislavskom Zichyho paláci odovzdané prvé ocenenia Slovenský 

Goodwill. Zo 17 finalistov, ktorí boli nominovaní do premiérového ročníka ocenenia pre firmy, 

ktoré si ľudia vážia, verejnosť 555 hlasmi zvolila Milana Krajňáka, ktorý sa stal prvým nositeľom 

titulu OSOBNOSŤ Slovenský Goodwill.  



proti rakovine SR. Okrem pamätných váz z českého kryštálu 

ocenení získali hodnotné ceny od usporiadateľa a partnerov 

projektu v celkovej výške presahujúcej 10.000 EUR.

V rámci slávnostného večera sa mohlo viac ako 100 hostí 

z celého Slovenska a Česka tešiť z vystúpenia fantastickej 

pianistky Victorie Regie a speváčky Brigity Szelidovej.

Prekvapením bola prezentácia úplne nového modelu Škoda 

Karoq, ktorý sa stal stredobodom átria Zichyho paláca.
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skoda-auto.sk

Nový model ŠKODA KAROQ je nabitý technológiami. FULL LED svetlá poskytujú vysokú svietivosť, sú vybavené systémom 
automatického nastavenia intenzity a vozidlu dodajú sebavedomé a robustné dizajnové črty. Zažiarte spojením štýlu a bezpečnosti.

NOVÁ ŠKODA KAROQ S FULL LED SVETLOMETMI.

NOVÁ ŠKODA KAROQ
 IDE TO 
  AJ INAK
    Staňte sa hviezdou.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAROQ: 4,2 – 5,6 l/100 km, 114 – 135 g/km. Ilustračné foto.o.

210x297 karoq LED.indd   1 15/11/2017   10:21
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DOBRÁ VŮLEMecenášství v DNA projektu 
Český Goodwill
Závěr roku je tradičně obdobím, kdy máme víc času rozjímat a myslet na své bližní. Není 

proto náhodou, že měsíc prosinec v kalendáři Český Goodwill 2017 patří Martině Koudelkové, 

předsedkyni správní rady nadačního fondu MA-MA Foundation. 

T: red 

F: archiv HPCG 

Dobrá vůle je synonymem Českého Goodwillu a konkrétní 

charitativní podpora se s projektem pojí od prvopočátku. 

V prvním a druhém ročníku jsme podpořili projekt Zdeňka 

Podhůrského Číslo na boha. Například v roce 2014 jsme 

vydražili fotoportrét Pavla Kožíška, který pořídil sám Zdeněk. 

Ve třetím ročníku pak podpora směřovala do projektu 

Podej ruku sportu Tomáše Berdycha. Tomáš věnoval svou 

raketu s vlastnoručním podpisem, kterou v rámci galavečera 

za úctyhodnou částku 50.000 Kč vydražil Václav Kádner 

(Lesoservis, Osobnost ČG 2015).

Poslední dva ročníky byly ve znamení spolupráce s nadačním 

fondem MA-MA Foundation (více na straně 33). Za pět let 

se nám v rámci rodiny Český Goodwill podařilo alokovat 

částku přesahující 300.000 Kč na přímou finanční podporu 

konkrétním příjemcům. Za to vám všem, kteří jste se na tom 

podíleli, patří náš veliký dík.



OHLÉDNUTÍ
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5. ročník ocenění Český Goodwill v obraze

T: red 

F: archiv HPCG

Rok jsme již tradičně otevřeli výročním 
setkáním laureátů ocenění Český Goodwill, 
tentokrát v Bankovním klubu ČNB za účasti 
Guvernéra Rusnoka a seminářem na téma 
měnové intervence

V dubnu jsme obdrželi prestižní cenu 
Kalendář roku za kalendář ČG2017 – 
portréty českých podnikatelů ztvárnil 
ilustrátor Jaromír 99, mimo jiné autor filmu 
Alois Nebel nebo komiksového příběhu 
Zátopek... když nemůžeš, tak přidej!

V květnu se díky MA-MA Foundation 
představil Český Goodwill krajanům 
v Bohemian National Hall v americkém 
New Yorku

V březnu jsme s KPCG a AutoTechnologi 
otevírali sezónu na Mosteckém Autodromu, 
hlavními hvězdami byly závodní vozy Praga 
R1 a prototyp Praga R1R, ve kterých si ti 
nejodvážnější i svezli
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V červnu následoval dvoudenní workshop 
„Businesswoman – tajemství úspěšné ženy“ 
v resortu Sv. Kateřina

V září poprvé v pětileté historii projektu 
zasedala odborná porota mimo Prahu ve 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově 
p. Radhoštěm., kde týž den proběhlo 
i premiérové zasedání poroty Slovenský 
Goodwill

V rámci pátých narozeninových oslav se na půdě 
ČNB před galavečerem Český Goodwill 2017 
uskutečnilo ekonomické fórum „Vize ČR 2025“ za 
účasti předních zástupců klíčových resortů

Slavnostní galavečer Český Goodwill 2017 
spojený s koncertem Hudby hradní stráže 
a PCŘ završil pětiletou historii ocenění pro 
firmy, kterých si lidé váží

V listopadu jsme v Zichyho paláci 
v Bratislavě ocenili první odpovědné 
slovenské podnikatele a Český Goodwill se 
tak definitivně stal mezinárodním projektem

Na přelomu července a srpna nemohlo 
chybět oblíbené letní grilování, tentokrát 
v rodinném parku Mirakulum, kam nás 
pozval jeho majitel a nositel titulu Inovace 
ČG2014 Jiří Antoš



LIFESTYLE
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Moderní bydlení v přírodě, přesto 
s veškerými vymoženostmi velkoměsta
Na první pohled obvyklé klišé reklamních sloganů řady developerských projektů, 

které se zdá být vlastně nesplnitelné. Tímto se chlubí i residenční část projektu 

Yard Resort, který leží asi 10 km severně od Prahy. Přijali jsme pozvání od 

Ondřeje Zavadila, jednatele developera Yard Reality, který má projekt na starost, 

aby nás přesvědčil, že i zdánlivě neslučitelné je v tomto případě pravdou.

T: red 

F: Yard Reality

Yard Resort leží na okraji středočeské obce Předboj v těsné 

blízkosti Líbeznice a Panenských Břežan. Na zastávku 

metra Letňany je to po dálnici D8 přibližně 10–15 minut. 

Při příjezdu do resortu každého na první pohled uchvátí 

upravený park anglického typu s okrasným jezírkem a citlivě 

rekonstruovanou baštou, ve které se nachází restaurace, 

konferenční centrum a rodinný hotel. Součástí areálu je 

i malé golfové hřiště s potřebným tréninkovým zázemím a, 

jak již bylo řečeno, zelení citlivě oddělený residenční komplex 

vila-domů Jižní stráň.

Jak název napovídá moderní vily jsou situovány v mírném 

svahu s jižní orientací. Je tak zaručeno celodenní světlo 

a výhled na upravený park resortu. Architektura každého 
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domu je velmi zdařilá a kombinuje moderní prvky velkých 

prosklených ploch s tradičními materiály, jakými jsou dřevo 

a kámen. Soubor je tvořen několika typy rodinných domů, 

které se liší podlahovou plochou a velikostí pozemku. 

Všechny vily mají samostatnou dvougaráž a obklopuje 

je prostorná zahrada. Originální stavby jsou navržené 

jako dvoupodlažní objekty i jako bungalovy s vysokým 

standardem vybavení. Největšími přednostmi vil je volně 

rozvržený prostor, maximální zážitek z přirozeného světla, 

využití přírodních materiálů i precizní a vysoce kvalitní 

provedení stavby a interiérů. 

V bezprostřední blízkosti rezidenčního souboru je volná 

příroda, jak titulek slibuje. Nespornou výhodou je však 

místní občanská vybavenost doplněná o servis Yard Resortu, 

kdy je samozřejmostí volný vstup do parku, členství v místím 

golfovém klubu nebo donáška jídla z restaurace či případné 

služby zahradníka i úklidu.

Aktuálně zbývá k dispozici již jen několik posledních 

volných pozemků a dva bungalovy postavené dle nejvyšších 

standardů, jakými jsou trojvrstvá hliníková okna, stropní 

vytápění a rekuperace energie. Ve druhé etapě přibyly domy, 

které svým budoucím majitelům nabízejí komfort typický 

pro městský moderní byt, ale zároveň i prostředí krásné 

přírody. Areál i jednotlivé domy se zahradami jsou vůči sobě 

v harmonickém celku, který rezonuje s okolní přírodou. Pod 

taktovkou architektky Ing. Petry Nicolasové vzniká jedinečný 

prostor, který splní požadavky i těch nejnáročnějších majitelů. 

I přes všechna pozitiva, která jsme si ověřili na vlastní oči, 

zůstává cena nabízených vil v porovnání podobnými projekty 

velmi příznivá. Ještě stále platí, že hypotéka je nejvýhodnější 

půjčkou na trhu a investice do nemovitostí jednou z nejvíce 

doporučení hodných.

Více informací se dozvíte na webu www.yardreality.com.
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