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Zbytek je jen každodenní shon a stres, který podstupujeme 
kvůli možnosti pořízení vánočních dárků a letní dovolené. 
Naštěstí tomu tak ve skutečnosti není a většina z nás svou 
denní činností tvoří hodnoty, které jsou obdivuhodné. 
Přesvědčil nás o tom také v pořadí již třetí ročník ocenění 
Český Goodwill, jehož Osobností se letos stal Václav Kádner, 
majitel společnosti Lesoservis. Rozhovor s ním naleznete na 
straně 8.

Vrcholící adventní období a chvíle pohody strávené s našimi 
blízkými nám připomenou, že je dobré nemyslet jen na sebe 
a snažit se pomoci i svému okolí. Právě o této pomoci je 
exkluzivní rozhovor s českou tenisovou jedničkou a šestým 
hráčem světa Tomášem Berdychem, který přinášíme na 
straně XY. Vánoce se slaví i věznici a jak takové „Vánoce za 
mřížemi“ vypadají, se dočtete v rozhovoru s vrchní radou 
a ředitelkou věznice Gabrielou Slovákovou na straně 22.

Během vánočních dní volna nám zbude i prostor pro tradiční 
bilancování. Kromě obvyklých předsevzetí, která se týkají 
obecné střídmosti, řadu z Vás asi napadnou také myšlenky, 
jak zefektivnit své podnikání. Právě efektivní řízení podniku 
a porovnání stylu řízení ve smyslu „one man show“ vs. 
funkční systém delegování a odpovědného managementu 
je tématem aktuálního vydání. Asi pro Vás nebude 
překvapením, že za HPCG jsme zastánci jednoznačně 
definovaných řídících a rozhodovacích procesů opřených 
o jasnou strategii. Proč tomu tak je, se dozvíte na straně 6.

S bilancováním úzce souvisí i zhodnocení právě končícího 
roku. S potěšením mohu říct, že se naplnila naše očekávání 
a predikce, že rok 2015 bude rokem ekonomicky pozitivním. 
ČR má nejrychleji rostoucí HDP z celé EU a řada českých 
firem nestačí nabírat nové zaměstnance, čemuž odpovídá 
i historicky nejnižší míra nezaměstnanosti. Na druhou 
stranu, s ohledem na události posledních týdnů, bude rok 
2016 rokem výzev. I proto se v příštím roce budeme snažit 
zorganizovat řadu formálních i neformálních setkání nejen 
s členy KPCG, abychom společně „dali hlavy dohromady“ 
a pokusili se vzájemně těmto výzvám efektivně čelit. Stále 
totiž platí, že dostatek informací a zkušeností je tou hlavní 
konkurenční výhodou. 

Přeji Vám příjemné čtení a klidné vánoční svátky plné 
odpočinku a hlubokých myšlenek.

EDITORIALA další rok 
je za námi…

To je asi nejčastější myšlenka, která 

nás všechny v těchto dnech napadá. Je 

neuvěřitelné, jak se každý další rok zdá kratší 

než ten předchozí. V podstatě by se dal život 

pracujícího jedince bagatelizovat na letní 

dovolenou a vánoční svátky.
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Petr Hlavatý 
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AKTUÁLNĚ

Nová česká technologie světovým 
unikátem

Světově jedinečnou technologii výroby cementu představila 
koncem října česká společnost EKO cement, když ji uvedla 
do ostrého provozu ve svém centru na výrobu cementu 
na bázi slínku a popílků z fluidního spalování. Jedná 
se o revoluční metodu zpracování odpadů z tepelných 
elektráren a tepláren, která doposud nemá ve světě obdoby. 

Technologického know-how je původní české a po 
několika letech testování, ověřovacích zkoušek i náročného 
certifikačního procesu se 
díky němu začala psát nová 
kapitola nejen ve výrobě 
cementu. 

Významnou předností 
unikátní technologie, na 
jejímž uvedení na trh se 
podílela také poradenská 
skupina HPCG, je šetrnost 
vůči životnímu prostředí, a to hned na dvou frontách – 
jednak snížením potřeby těžby přírodního vápence, která je 
energeticky velmi náročná, a zároveň využitím odpadních 
popílků jako substituční komodity místo slínku. 

Nová technologie tak výrazně přispěje ke snížení globální 
uhlíkové stopy, k úspoře výrobních nákladů, v neposlední 
řadě ale také zlepšuje hydraulické a pevnostní vlastnosti 
výsledného betonu.

Zdroj: HPCG

Neziskovky v české společnosti

„Neziskovky“ hrají ve společnosti důležitou roli. Velký článek 
na toto téma uveřejnila společnost HPCG v regionálním 
Deníku. Představila v něm převážnou část neziskových 
organizací, které se zúčastnily ocenění Český Goodwill, 
ale také odpovědné podnikatele, kteří jsou štědrými dárci 
a bez jejichž pomoci by neziskový sektor mohl jen obtížně 
fungovat.

Zdroj: Český Goodwill

ČR uzavřela s Německem významnou 
dohodu

Německo chce úzce spolupracovat s Českem v průmyslu 
4.0. Obě země se dohodly na spolupráci a koncem října 
podepsaly konkrétní dohodu. Česká republika se tak stala 
vůbec první zemí, se kterou se německá vláda domluvila 
na úzké spolupráci v oblasti digitálního propojování 
hospodářství. 

Strategické bilaterální partnerství vytvoří rámec pro 
navazování kooperací v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

které jsou fundamentální 
pro to, aby se z průmyslu 4.0 
stala konkurenční výhoda 
v globálním kontextu. 
Participovat na ní by měla 
ministerstva, podniky, 
profesní a odborové svazy. 
Nemá však jít pouze 
o výměnu informací, ale 
především o spolupráci 

vědců, malých a středních podniků i sociálních partnerů 
obou zemí.

Zdroj: ČNOPK

Druhé výročí oslabení koruny Českou 
národní bankou

Bývali bychom se již dočkali, kdyby… 7. listopadu uplynuly 
dva roky od měnové intervence České národní banky, která 
oslabila korunu na nejnižší úroveň od roku 2009. Původní 
termín ukončení umělého držení kurzu na úrovni 27 CZK 
/ EUR koncem roku 2015 byl následně posunut na druhou 
polovinu roku 2016. Na posledním zasedání bankovní 
rady 5. listopadu se však centrální bankéři přiklonili 
k pravděpodobnému prodloužení platnosti kurzového 
závazku do konce roku 2016.

Zdroj: HPCG, ČNB

Foto: EKO cement

http://www.cesky-goodwill.cz/upload/1446137192.pdf
http://tschechien.ahk.de/cz/novinky/novinky-single-view/artikel/ix-hospodarska-diskuze-cnopk-ceska-republika-a-nemecko-na-spolecne-ceste-k-digitalnimu-propojeni/?cHash=e914eaffe110224940f07cbab0b90088
http://www.cnb.cz/cs/index.html


Systém řízení podniku lze primárně rozdělit na dva typy. 
Prvním je řízení ve stylu tzv. „one-man show“, kdy majitel 
konstantně dohlíží na vše, co se ve firmě děje, chce být 
o všem informován a sám rozhoduje o každém detailu. 
Druhým typem je řízení prostřednictvím odpovědného 
managementu, který řeší každodenní operativu a majitel 
firmy udává strategický směr.

Oba systémy mají svá pro i proti. První typ řízení vzniká 
většinou přirozeným vývojem a vyskytuje se ve firmách malé 
a střední velikosti a často ve firmách rodinného charakteru. 
Výhodou bývá okamžitá informovanost a flexibilita 
v rozhodovacích procesech. Nevýhodou je nízká nebo 
žádná míra zastupitelnosti. Ta se projeví hlavně v okamžiku, 
kdy majitel odjede na dovolenou, anebo v horším případě 
onemocní. Pak je často ohrožena stabilita celé firmy.

Oproti tomu, systém funkčního managementu problém 
zastupitelnosti do značné míry eliminuje. Zároveň vytváří 
prostor, kdy se majitel může soustředit na strategický rozvoj 
podniku a jako kapitán u kormidla udává směr, kterým se 
firma pod vedením managementu bude ubírat. Naopak 
určitou nevýhodou bývají vyšší nároky, které systém klade 
na organizaci práce, manažerské schopnosti a vzájemnou 
důvěru. 

 „Hovoříme-li o systému funkčního managementu, nejedná 
se zpravidla o žádný složitý mechanismus, který by firmu 

zahltil. Naopak, v jednoduchosti je síla,“ říká Lenka Hlavatá, 
výkonná ředitelka poradenské skupiny HPCG, která se 
nastavováním efektivního řízení a optimalizace procesů 
zabývá. Jde podle ní především o jasné definování pravomocí 
a odpovědnosti, které bývá fundamentální ve firmách všech 
velikostí, často včetně mikropodniků.

Existence systému funkčního managementu, s nímž může 
firma bezproblémově fungovat, i když majitel zrovna není 
osobně přítomen, nabývá na důležitosti také v okamžiku 
prodeje firmy. „Co s firmou dál, to je dnes aktuální otázka 
pro většinu podnikatelů, kteří ji budují od 90. let,“ přibližuje 
Lenka Hlavatá a doplňuje: „Nezřídka vidíme, že mnoho 
firem i po dvaceti letech stále stojí a padá s člověkem, který 
je založil. Když se pak bavíte o prodeji, najednou zjistíte, že 
vlastně není co prodávat. Alespoň tedy způsobem, který by 
naplnil očekávání prodávajícího, kde navíc hraje důležitou 
roli emoční stránka.“

Firma je jako dítě. „Rodič“ si do něj promítá své sny, 
ambice, potřebu seberealizace. Touhou každého přitom 
je mít úspěšné dítě. Základním předpokladem pro 
úspěšný rozvoj dítěte je ovšem samostatnost. Systém 
funkčního managementu je důležitým milníkem v posunu 
k samostatnosti firmy.

TÉMA
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Úspěšná firma 
je jako samostatné dítě
Jak zvýšit efektivitu fungování společnosti? To je otázka, kterou si často klade většina 

podnikatelů. Klíč k úspěchu přitom tkví již v samotném nastavení systému řízení firmy. Přijetí 

uvažování v duchu hesla „Rozděl a panuj!“ otevírá majiteli možnost soustředit se na to, co je 

skutečně důležité.

t: red 

f: google.cz



Jednou z cest, jak dosáhnout výrazného zlepšení efektivity, 
nebo také zvýšení ziskovosti podniku, je optimalizace 
systému řízení a firemních procesů. „V případě systému 
řízení se jedná především o delegování a jasné nastavení 
pravomocí a odpovědnosti. Optimalizací procesů se 
pak rozumí převážně jejich zjednodušení, zpřesnění 
a zpřehlednění,“ vysvětluje Lenka Hlavatá z poradenské 
společnosti HPCG.

HPCG na podzim prováděla průzkum také mezi účastníky 
ocenění Český Goodwill. Pouhá pětina respondentů v něm 

vyjádřila přesvědčení, že ve firmě mají funkční management 
s jasně definovanými kompetencemi a zodpovědností, 
který běžný chod řeší samostatně. Navzdory tomu, 
většina dotazovaných (60 %) pojí své konání se silným 
podnikatelským vzorem. Nejčastěji konkrétně uváděným 
bylo jméno Baťa.

Rodina Baťových je při tom symbolem úspěšného rozvoje 
firmy s více než stoletou tradicí, který se bez funkčního 
managementu neobejde. Firma Baťa byla založena v roce 
1 894. V roce 1 900 měla už 120 zaměstnanců a již o deset let 

TÉMA
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České firmy si potřebu zvýšit 
efektivitu uvědomují, stále 
však mají rezervy
České firmy čekají v následujících třech letech růst tržeb. Uvedla to téměř polovina dotázaných 

v průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který proběhl na jaře 

letošního roku mezi rodinnými firmami. Přestože jsou optimistické v odhadech budoucího 

vývoje, nepolevují v odpovědném přístupu a více než tři čtvrtiny respondentů vidí jako oblast 

s nejvyšší prioritou zvýšení efektivity fungování své společnosti. 

t: red 

f: google.cz

později pro ni pracovalo 1 500 lidí. „V takovéto velké firmě 
musí být klasická subordinace, bez toho by to samozřejmě 
nešlo,“ říká Otakar Moťka, vítěz kategorie Tradice Českého 
Goodwillu 2014, která sám zaměstnává skoro 1 800 lidí ve 
svých sklárnách Kavalierglass.

Díky tomu, že má na koho delegovat, může se Moťka 
soustředit na strategii. V současné době je tak jeho hlavním 
cílem Vize 2 037, plán, v němž řeší rozvoj společnosti na 
příštích více než dvacet let.

Také už víte, jak bude v roce 2 037 vypadat Vaše firma?



KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL 

KPCG plní své poslání, aneb
Aktivity klubu v roce 2015
Počátkem roku 2015 vstoupil projekt ocenění Český Goodwill do nové éry. Milníkem bylo 

otevření Klubu Partner Český Goodwill (KPCG), jehož prostřednictvím se začala naplňovat další 

z klíčových misí projektu Český Goodwill. 

T: red 

F: archiv KPCG

12 / KPCG MAGAZÍN ZIMA 2015

KPCG je prestižním klubem pro zvané. Zváni jsou 
exkluzivně vážení podnikatelé a společnosti, kterým se 
dostalo nominace na ocenění Český Goodwill, partneři 
projektu a další firmy, 
které sdílejí nosné 
hodnoty ocenění Český 
Goodwill. Posláním KPCG 
je především sdílení know-
how a networking, zároveň 
slouží jako aktivní platforma 
pro pravidelná formální 
i neformální setkání a 
přirozeně také jako podpora 
vzájemné obchodní interakce 
mezi členy a třetími stranami. 
Členství v elitním klubu KPCG skýtá množství atraktivních 
výhod.

Klubový Magazín KPCG

Hned v závěru zimy spatřilo světlo světa premiérové vydání 
klubového magazínu. Prvním číslem Magazínu KPCG se 
jako červená nit neslo téma Dobrá vůle nad zlato, mimo jiné 
i vzhledem k blížícímu se startu nového ročníku ocenění 
Český Goodwill 2015. Na dovolenou vyprovodilo čtenáře 
již druhé vydání Magazínu KPCG. Letní číslo se věnovalo 

tématu genderové rovnoprávnosti a otázkám postavení žen 
ve společnosti a byznysu. Stalo se tak předzvěstí zářijové 
konference KPCG „Za vším hledej ženu“. 

Koncem září vyšlo aktuální 
třetí číslo Magazínu KPCG, 
které opět přineslo množství 
zajímavých informací, 
tentokrát v duchu téma 
Tvorba a sdílení hodnot, 
firemní kultura a dlouhodobá 
udržitelnost. Číslu dominuje 
rozhovor s nositelkou 
ocenění Významná Češka 
v zahraničí a odbornicí na 

etiketu Eliškou Haškovou Coolidge. 

První dvě čísla Magazínu KPCG jsou přístupná veřejnosti. 
Další vydání čtvrtletního Magazínu KPCG jsou určena již 
výhradně členům a vybraným partnerům elitního Klubu 
Partner Český Goodwill.

Akce KPCG v roce 2015

V červenci se uskutečnilo první letní setkání KPCG. Na 
programu byl odborný seminář na téma podnikatelských 

 „Vítejte ve světě příležitostí pro další 

rozvoj Vašeho podnikání. Vítejte 

v elitním KLUBU PARTNER ČESKÝ 

GOODWILL.“
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rizik a nástrojů jejich účinné minimalizace, připravený ve 
spolupráci s partnerem Pojišťovna VZP, a.s. Druhá část 
klubového setkání byla věnována networkingu doplněnému 
skvělým steakovým rautem a degustací růžových vín. 
V tomto neformálním duchu hosté navázali nové 
kontakty a diskutovali nové obchodní příležitosti. KPCG tak 
přesně podle svého motta otevřel již v rámci prvního letního 
setkání možnosti pro další růst byznysu zúčastněných hostů.

Na začátku září následovala další významná akce KPCG, 
konference s názvem „Za vším hledej ženu“. Jednalo se 
o panelovou diskusi na téma aktuální téma genderových 
kvót. Záštitu nad konferencí převzala Jaroslava Jermanová, 
1. místopředsedkyně PSPČR, která se této problematice 
dlouhodobě intenzivně věnuje. Akce se uskutečnila přímo 
v Poslanecké sněmovně v reprezentativních prostorách sálu 
„Státní akta“ a pozvání do panelu přijala řada významných 
osobností veřejného života v Česku. Celou konferencí 
provázela úspěšná česká moderátorka a vystudovaná 
právnička Markéta Mayerová.

Semináře, odborná školení a další 
události

Od zahájení činnosti KPCG dostali registrovaní členové 
klubu pozvánky na více než dvě desítky seminářů, 
odborných školení a dalších událostí, z nichž každá 

představovala unikátní příležitost pro další rozvoj jejich 
odpovědného podnikání, navíc za VIP podmínek speciálně 
pro členy KPCG. Spolu s možnostmi zvýhodněných 
podmínek prezentace v médiích Český Goodwill tak členové 
klubu ušetřili desítky tisíc korun.  

Rovněž jsme se soustředili na medializaci účastníků 
a partnerů ocenění Český Goodwill. V rámci těchto aktivit 
mediální podpory vznikla řada rozhovorů v tištěných 
médiích, v rozhlase i v televizi, které jsme dále sdíleli 
prostřednictvím médií Českého Goodwillu a na sociálních 
sítích.

KLUB PARTNER 
ČESKÝ GOODWILL

• platforma pro sdílení know-how, výměnu 

zkušeností, získávání obchodních kontaktů 

a networking

• přístup k prémiovému business obsahu: průzkumy, 

analýzy, komentáře a další aktuální informace pro 

růst Vašeho podnikání

• pravidelný odběr čtvrtletníku Magazín KPCG přímo 

do schránky

• možnost prezentace v médiích Český Goodwill 

(web, magazín, aj.) a přímé komunikace s ostatními 

členy KPCG

• možnost přímé nabídky produktů a služeb členům 

KPCG a doporučování členů dalším subjektům

• pozvání na akce KPCG a partnerské akce 

(hospodářské komory, oborová sdružení, atp.)

• volný vstup na vybrané eventy pořádané KPCG 

(semináře, konference, setkání za účelem navázání 

obchodních vztahů a další)

• slevy na služby u vybraných partnerů (obchod a 

finance, média, life style atd.)

• společné projekty a synergická síla pro další rozvoj 

Vaší firmy 



FOTOREPORTÁŽ

Český Goodwill 2015

f: archiv HPCG

Žesťové kvinteto Hudby Hradní stráže a Policie ČR zahájilo galavečer

Žezlo vítězi kategorie Osobnost předala loňská nositelka titulu Blanka Mil-
faitová spolu s Lenkou Hlavatou, HPCG (vlevo), moderátorem večera byl Jan 
Rosák

Christian Rühmkorf, ČNOPK, spolu s Evou Svobodovou, AMSP ČR (upros-
třed), předali ocenění v kategorii Partner Simoně Havlové, Tadeáškovy jesličky

Vítěz kategorie Partner Marek Uhlíř, ředitel hospice Cesta domů, si převzal 
ocenění z rukou převora Břevnovského kláštera Prokopa Siostrzoneka

Tereziánský sál Břevnovského kláštera a proslov Petra Hlavatého, HPCG



15. 10. 2015 Břevnovský klášter – Tereziánský sál, Praha

Kompletní fotogalerii naleznete na www.kpcg.club

3. místo v kategorii Mecenáš získal Vladimír Vancl, Kolovrat ČM (vpravo), 
ceny mu předali Otakar Mareš, Pojišťovna VZP (vlevo), a Michel Fleischmann, 
Lagardere ČR

Vítězem kategorie Mecenáš se letos stal Kvido Štěpánek, Isolit-Bravo, který 
převzal ocenění od šéfredaktorky týdeníku Dotyk Evy Hanákové

Žezlo vítězi kategorie Osobnost předala loňská nositelka titulu Blanka Mil-
faitová spolu s Lenkou Hlavatou, HPCG (vlevo), moderátorem večera byl Jan 
Rosák

Společné foto organizátorů a oceněných 3. ročníku Český Goodwill 2015

Ochutnávka moravských vín Spielberg… …a kvalitních českých potravin KLASA



Vím, že úspěch 
si musím odpracovat.



Propagujeme 
a podporujeme sport  
a aktivní trávení volného 
času pro každého.
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Na co se můžete příští rok těšit v KPCG 

Také v rámci Klubu Partner Český Goodwill na Vás po 
celý rok 2016 čeká bohatý program a mnoho příležitostí 
pro další rozvoj Vašeho odpovědného podnikání. Staňte 
se členem a podílejte se spolu s námi na kultivaci českého 
podnikatelského prostředí.  

Uložte si do kalendáře: Každou první středu v měsíci 
(s výjimkou letních prázdnin) se bude pravidelně konat 
komorní setkání členů KPCG a příznivců a přátel ocenění 
Český Goodwill. Polední zkouška sirén Vám připomene, že 
v šest večer na Vás čeká vybraná společnost dalších vážených 
českých podnikatelů. Budete-li chtít probrat nějaký problém, 
představit nový projekt či nápad, jen tak si popovídat a přijít 
na jiné myšlenky, nebo budete třeba jen poblíž, zastavte se, 
jste srdečně vítáni. Začínáme hned na Tři krále, tedy ve středu 
6. ledna, poprvé se setkání uskuteční v Restauraci Mincovna 
na Staroměstském náměstí v Praze. 

Termín konání: každou první středu v měsíci  
Začátek: 6. 1. 2016 v 6 hodin (18,00) 
Místo konání: Restaurace Mincovna, 
 Staroměstské náměstí 7, Praha 1

Na konci ledna, ještě před začátkem sezóny jarních prázdnin, 
se na Vás těšíme na prvním Výročním setkání laureátů 
ocenění Český Goodwill u číše vína a ve společnosti Andyho 
Warhola, Salvatora Dalího a pánů Jana a Káji Saudkových 
v Galerii GOAP. Poznáte ostatní vážené české podnikatele 
napříč jednotlivými ročníky ocenění Český Goodwill, 
představíme Vám speciální projekty, které chystáme v rámci 
KPCG i mimo klub, a během závěrečného networkingu jistě 
položíte základ novým obchodním příležitostem.

Datum konání: 27. 1. 2016 v 16,00 hod 
Místo konání: Galerie GOAP, 
 Staroměstské náměstí 15, 
 Praha 1

Vězni jsou levná pracovní síla a v současné době minimální 
nezaměstnanosti může zaměstnávání vězňů být pro mnohé 
firmy zajímavou příležitostí. Přijměte osobní pozvání 
ředitelky centrální ženské věznice ve Světlé nad Sázavou 
a zúčastněte se exkurze speciálně přichystané pro KPCG. 
Seznámíme se blíže s problematikou úspěšné integrace 
propuštěných vězňů zpět do společnosti i možnostmi, jak 
můžeme případně sami pomoci, a určitě získáme nevšední 
zážitek.

Termín konání: 13. 4. 2016 
Místo konání: Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

Neformální letní setkání pro členy a přátele klubu se v roce 
2016 uskuteční již podruhé. Tato akce je vhodná i pro Vaše 
děti či partnery. Můžete tak načerpat inspiraci, užitečné 
informace a rozvíjet Vaše nové obchodní příležitosti, aniž 
byste při tom zanedbávali Vaše nejbližší. Samozřejmě nebude 
chybět báječné jídlo a pití a je se tak určitě na co těšit.

Termín konání: druhá polovina července 2016  
Místo konání: bude upřesněno

Aktuální vývoj geopolitických událostí v Evropě i 
vzdálenějším světě klade nové výzvy před každého 
jednotlivce. Týká se tedy i nás. My jako podnikatelé, kteří 
ve svém regionu ovlivňují širší okolí, můžeme významně 
pomoci těmto výzvám čelit a jít příkladem. Jaké výzvy to jsou, 
jaké povinnosti nám z nich plynou a jak konkrétně můžeme 
přispět alespoň k zachování současné prosperity? Přijďte 
diskutovat na konferenci KPCG, jejímž výstupem bude 
společné stanovisko s konkrétními kroky. //a zúčastněte se 
aktivně.

Termín konání: září 2016 
Místo konání: bude upřesněno

Pravidelné komorní 
setkání členů KPCG

Každý 
měsíc

Výroční setkání lauerátů 
ocenění Český Goodwill

27/1

Exkurze do věznice 
Světlá nad Sázavou

13/4

Letní setkání KPCGČervenec

Konference KPCGZáří



Staňte se i Vy členem
KLUBU PARTNER ČESKÝ GOODWILL

a užívejte všechny výhody

setkání & networking
semináře & konference

prémiové informace
zábava & noví přátelé

zajímavé obchodní příležitosti
a Vy....

informace a registrace na
klub@cesky-goodwill.cz 
www.kpcg.club




