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Svoboda jako
hodnota nejvyšší
Vážení čtenáři,
O revolučním roce 1989 jsme si povídali také s podnikateli
z rodiny Český Goodwill. Svoboda je pro ně, stejně jako pro
mě, hodnotou nejvyšší, jak zjistíte na stránkách 53–56. Že se
po sametové revoluci mohli začít svobodně rozhodovat, začít
si plnit své sny a dělat to, co jim v životě dává smysl.
Díky tomu se dnes mají dobře nejen oni, ale o svůj úspěch se
přirozeně dělí i s komunitami ve svém okolí. Inspirativních
příběhů o podnikání, úspěchu a především zodpovědnosti,
je vydání Magazínu KPCG, které právě držíte v ruce, plné.
Snoubí se v nich úcta k tradicím s inovativními snahami, které
mě nenechávají na pochybách, že se budeme mít stále lépe…
pokud budeme chtít.
Bohatství se nespotřebovává, bohatství se vytváří. Na tato slova
švédského historika Johana Norberga bychom neměli nikdy

A protože my v HPCG chceme, abychom se všichni

zapomínat. A to ani dnes, kdy se máme nejlépe, jak jsme se kdy

společně měli lépe, přinášíme vám řadu novinek o dění

měli. Jako globální civilizace i jako malá země v srdci Evropy.

v projektu Český Goodwill, aktivitách v Klubu Partner
Český Goodwill (KPCG), stejně jako ohlédnutí za

Je statisticky dokázáno, že se lépe daří zemím demokratickým

proběhlými akcemi a projekty, kterým jsme společně

než těm, kde vládne totalitní režim. A ten v České, resp.

napomohli k úspěchu.

Československé republice padl právě před třiceti lety. Bylo nám
ctí, že jsme si o 30. výročí sametové revoluce mohli popovídat

Přeji Vám krásné čtení a těším se na další společné výzvy

s člověkem, který byl tenkrát ve středu dění a posléze jedním

a brzkou viděnou s vámi!

z nejbližších spolupracovníků prvního demokratického
prezidenta Václava Havla. Exkluzivní rozhovor s Michaelem

Lenka Hlavatá

Žantovským vám přinášíme na stranách 46–51.

managing partner HPCG

XPRODUCTION
DIGITAL

KPCG MAGAZÍN LÉTO/PODZIM 2019 / 3

OBSAH

48
18
30
ohlédnutí
podpořili jsme
rozhovor
7 tváří
čaj o páté
jeden den s...
téma

6
11
14
26
36
40
55

Český Goodwill – Magazín KPCG

Vedoucí vydání: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz

Informační materiál ISO Consulting s.r.o,

Grafická úprava a sazba: X Production s.r.o., www.xproduction.cz

člen skupiny HPCG

Tisk: Tiskárna Flora s.r.o., www.tiskarnaflora.cz

Revoluční 7, 110 00 Praha 1, IČO: 284 04 416
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,

Tiskové chyby a všechna práva vyhrazena. Publikování nebo jakékoli jiné

spisová značka C 139092

formy dalšího šíření obsahu jsou bez písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Tel: 602 700 327

Neprodejné

E–mail: klub@cesky–goodwill.cz

4 / KPCG MAGAZÍN LÉTO/PODZIM 2019

© HPCG, 2019

ZÁBAVNĚ NAUČNÝ

PARK MIRAKULUM
10 HA. ZÁBAVY PRO CELOU RODINU
NA CO SE V PARKU MŮŽETE TĚŠIT?
• Množství nápaditých herních prvků pro děti i rodiče
• Jízdy ve vojenských obrněných vozech
• Kontaktní a lesní zoo

• Nádherná lesní hřiště, mj. v korunách
vzrostlých stromů
• Několik tobogánů – od obřích až po ty pro nejmenší

• Živý program o víkendech, prázdninách a svátcích

• Širokou a pestrou nabídku stravování

• Novou pestrobarevnou dětskou vesničku v zemi
prasátka Pigy pro nejmenší děti

• 1000 parkovacích míst v okolí parku zdarma

• Rozsáhlý Vodní svět

Ve středočeských Milovicích
Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice, okres Nymburk

VÍCE INFORMACÍ NA:
Partner
parku

www.mirakulum.cz

KPCG: OHLÉDNUTÍ
T: red
F: archiv HPCG

Za tradicí do jižních Čech
Ve čtvrtek 11. dubna se členové rodiny Český Goodwill a KPCG vydali na exkurzi
za svými kolegy do jižních Čech, aby zjistili, jak se jim zde žije a podniká. Na
návštěvu je pozvali nositelé ocenění Český Goodwill z let 2015 a 2016 – majitel
firmy KOLOVRAT ČM Vladimír Vancl (Mecenáš ČG 2015) a Jan Teplý za společnost
MADETA (Tradice ČG 2016).

Účastníci se sjeli ze všech koutů republiky nejprve do Chýnova

Zámecké dekory

u Tábora, kde je přivítal Vladimír Vancl. V roce 1992 zde

Dnes firma čelí jiným výzvám. Jednou z největších je postupná

v rámci velké privatizace koupil závod státního podniku

ztráta podpory od výrobců tkalcovských strojů, které

Dekora. Ač sám vystudovaný jaderný fyzik, navázal na textilní

KOLOVRAT ČM používá. Někteří omezují produkci, jiní už

tradici, kterou v rodině nesli už jeho dědeček a otec.

zbankrotovali. Díky volnému trhu EU firma nachází nové
dodavatele v okolních zemích a spolupráce dle Vanclových slov

Začátky nebyly rozhodně jednoduché, Vladimír Vancl a jeho

funguje perfektně.

tehdejší tři společníci se museli vypořádat s nedobytnými
pohledávkami, neprodejnými zásobami i stavem budov

KOLOVRAT ČM se věnuje výrobě žakárových látek a sází na

poplatným době výstavby a poznamenaným zubem času, které

při tom výjimečnost. Tkaniny mají nadčasové dekory, inspiraci

si v rámci privatizačního projektu „koupili“.

pro své dezény manželé Vanclovi často čerpají z obrazů
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starých mistrů malířů. Zhruba polovina produkce vzniká na

Spolu se spoustou informací o výrobě oblíbených mléčných

zakázku pro hoteliéry, majitele zámků, ale třeba i na renovaci

lahůdek se účastníci dozvěděli také zajímavosti o jihočeských

starožitného nábytku. Mezi významné zákazníky KOLOVRAT

tvarůžcích, Tylžském sýru nebo historii plísňových sýrů.

ČM patří například také Česká filharmonie, Pražský hrad

Například, že název sýru Niva je odvozen od nivních luk podél

a Národní památkový ústav. Čtvrtina výrobků jde na export,

řeky Vltavy v Šumavských horách, na kterých se pásly krávy,

firma vyváží nejčastěji do okolních států, v rámci EU také

z jejichž mléka se sýr vyráběl, nebo že Češi jsou s množstvím

do Francie, Švédska či pobaltských států, některé zakázky ale

1,4 kilogramu na hlavu největšími jedlíky sýrů s modrou plísní.

směřují i do Austrálie a Japonska.

Celodenní program zakončila detailní prohlídka výrobního
závodu, který v současnosti prochází rekonstrukcí. Na jejím

Po impozantní prohlídce výrobních prostor chýnovské textilky

konci v roce 2021 by se měla výrobní kapacita zdvojnásobit.

účastníci pokračovali do nedaleké Plané nad Lužnicí. Tam na
ně čekala exkluzívní exkurze do největšího z výrobních závodů
potravinářské společnosti MADETA, jejíž jméno vychází
z původního názvu Mlékárenské družstvo táborské (MDT).
Sýrové království
Jihočeské mlékárny měly v roce 1991, kdy je otec Jana
Teplého zprivatizoval, 17 fabrik. Díky efektivnějším procesům
a technologiím se dnes celá výroba koncentruje jen do 4
závodů. Ten v Plané nad Lužnicí je z nich největší, spotřebuje
6 litrů mléka za vteřinu, a soustředí se především na výrobu
sýrů. Denně jeho brány opouští 50 tun sýru, jde hlavně o žluté
sýry holandského, švýcarského a italského typu. Většinu z nich
měli hosté možnost samozřejmě i ochutnat. Největší úspěch ale
sklidila ochutnávka čerstvého kefíru a másla, které nebylo ani
ne den staré.
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Přemlouvali jsme koně
Ve středu 22. května se vybraní členové rodiny Český Goodwill a KPCG setkali
v Brně, kde pro ně HPCG zorganizovala exkluzivní workshop z oblasti leadership
skills. Ve spolupráci s firmou HORSENSE CZ, která pořádá unikátní tréninky
vůdčích schopností, jejichž středobodem jsou (živí) koně, tak účastníkům
připravila jedinečný zážitek.

„Kůň vám nastaví přirozené zrcadlo, takže hned poznáte, co
děláte, jak jste přirození, uvolnění a přesvědčiví,“ vysvětlila
Markéta Pařízková z HORSENSE CZ, proč je kůň skvělým
sparing partnerem, když v sobě člověk chce nalézt sílu, jak
být dobrým vůdcem. „Kůň vám dá najevo, co si myslí a vy
v tom okamžiku víte, jak si při vedení stojíte. Na nic si nehraje
a jasně vyjadřuje své pocity,“ dodala.
Náplní kurzu bylo řešení různých zadání ve spolupráci
s koňmi, přičemž každá dvojice účastníků měla k dispozici
jednoho koně. Cílem všech cvičení bylo vysvětlit koni, co
má udělat, a namotivovat jej ke splnění. Po každém úkolu
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následovala diskuse a sdílení zkušeností, při kterých se

poradenské skupiny HPCG Lenka Hlavatá, která se osobně

odhalovaly paralely s vedením týmů ve firemní praxi.

workshopu také zúčastnila.

„Byl to opravdu silný a poučný zážitek, koně nám dali

Workshop probíhal pod vedením zkušených kvalifikovaných

jednoznačnou zpětnou vazbu, která potvrdila silné i slabé

lektorů firmy HORSENSE CZ s využitím koní, kteří prošli

stránky, se kterými v běžném životě pracujeme, a často

důkladným hippo–terapeutickým výcvikem. „Ne každý

nekompromisně ukázala i to, co třeba člověk tuší, ale možná si

kůň je pro podobný typ práce vhodný,“ zdůraznila na závěr

to není ochoten připustit,“ podělila se o své dojmy ředitelka

Markéta Pařízková s tím, že výcvik jako její zvířata má
odhadem 5 % koní v České republice. Možná i díky tomu
přinesla účast na workshopu „Přemluv koně“ ještě jeden
„vedlejší“ efekt. „Někteří přijali výzvu zúčastnit se tohoto
kurzu, i když jejich vztah ke koním nebyl do té doby úplně bez
obav. Bylo krásné pozorovat, jak je v průběhu školení jejich
strachy opouští, a na konci dne už se koní, potažmo zvířat
obecně, nebáli vůbec,“ uzavřela radostně Hlavatá.

Abyste si mohli lépe představit, jak trefné paralely
ze spolupráce s koňmi vyplouvaly, přinášíme vám
pár vybraných citátů:
„Koně vyžadují vedení, ale svého vůdce si pečlivě
vybírají.“
„Stádo vede vůdčí pár, klisna vybírá cestu a hřebec
popohání opozdilce.“
„Lidé následují lídra, protože jeho hodnoty s nimi
rezonují.“
„Chtěj málo, akceptuj ještě méně a stupňuj
požadavky.“
„Zjednoduš chtěné věci, ztěžuj ty nechtěné.“
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KALENDÁRIUM
T: red

Kalendář akcí

22 / 01 /
2020

Výroční setkání laureátů
ocenění Český Goodwill

Přehled událostí, na které se můžete těšit
v nadcházejících měsících nejen v Klubu Uložte si do kalendáře: Ve středu 22. ledna se uskuteční
Partner Český Goodwill.
jubilejní 5. Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill.
Díky spolupráci s Asociací Entente Florale CZ – Souznění,
držitelem bronzového ocenění v kategorii Tradice Český

01–30 /
09

Goodwill 2018, nový rok přivítáme na starobylém Vyšehradě,

Volba firmových oscarů

v místech, kde se začínaly psát dějiny českých zemí. Tradiční
akce mimo jiné představí stěžejní události, na které se můžete
těšit nejen v Klubu Partner Český Goodwill po celý rok 2020.

První zářijový den budou tradičně představeni podnikatelé,

Nenechte si ujít neformální možnost poznat blíž ostatní členy

kterých si lidé váží. Nominační medailonky finalistů

rodiny Český Goodwill a najít oblasti vašeho společného zájmu.

letošního 7. ročníku ocenění Český Goodwill budou
uveřejněny na www.cesky–goodwill.cz. V průběhu celého září
bude veřejnost opět moci hlasovat a udělit firmového oscara
v kategorii veřejnosti. V září rovněž proběhne dvoukolové

Termín konání: 22. 1. 2020 v 17,00 hod
Místo konání:

Vyšehrad, V Pevnosti, Praha 2

hodnocení poroty, která zvolí nejsilnější příběhy v základních
nominačních kategoriích Tradice, Inovace, Partner a Made in
Czechoslovakia.

Zde může být i Vaše pozvánka!

Termín konání: 1.–30. 9. 2019
Místo konání:

www.cesky–goodwill.cz

Pořádáte nějakou akci a chcete pozvat ostatní členy rodiny
Český Goodwill? Rádi zde Vaši pozvánku uveřejníme.
V případě zájmu nás kontaktujte pro více informací na:

24 / 10

Galavečer Český
Goodwill 2019

Ve čtvrtek 24. října budou už posedmé slavnostně vyhlášeny
výsledky a předány firmové oscary ocenění Český Goodwill.

klub@cesky–goodwill.cz.

PŘIPRAVUJEME: v roce 2020 se
opět můžete těšit na:

V předvečer 30. výročí sametové revoluce bude galavečer
Český Goodwill 2019 spojen s oslavou svobody. Hosté se
mohou těšit na zajímavý program, společnost vážených
podnikatelů a dalších VIP hostů.
Termín konání: 24. 10. 2019 od 18,00 hod
Místo konání:

Klementinum, Mariánské nám. 5, Praha 1
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– Zajímavé exkurze: návštěvy v podnicích členů rodiny
Český Goodwill
– Unikátní vzdělávací kurzy a setkání s inspirativními
osobnostmi
– Tradiční letní neformální akci KPCG Setkání v červenci

PODPOŘILI JSME
T: red
F: archiv HPCG

Úspěch NDO ČR na prestižní soutěži
Národní dechový orchestr České republiky pod vedením Václava Blahunka,
šéfdirigenta Hudby Hradní stráže a Policie ČR a současně ambasadora ocenění Český
Goodwill, přivezl stříbro z prestižní Mezinárodní soutěže symfonických dechových
orchestrů Flicorno d´Oro, která se konala v polovině dubna v italské Riva del Garda.

Soutěžní repertoár zahrnoval povinou skladbu Luciano

Součástí galavečera byla také dobročinná dražba publikace

Feliciani: Old Folk Songs From Iceland a volitelnou skladbu

Český Goodwill – 15 příběhů lídrů českého byznysu. Výtěžek

Václav Nelhýbel: Symphonic Movement. Ve své kategorii

dražby 20 000 Kč od Jana Teplého z MADETY (zlaté ocenění

obdržel soubor stříbrnou medaili, přičemž celkový počet

v kategorii Tradice Český Goodwill 2016) putoval beze

bodů 93,42 ze 100, který NDO ČR získal, byl pátým

zbytku ve prospěch NDO ČR stejně jako další finanční

nejvyšším ze všech 36 účastníků soutěže.

podpora ostatních členů rodiny Český Goodwill.

Národní dechový orchestr je reprezentativní hudební těleso

Částku 10 000 Kč věnoval také majitel firmy VETOS dveře

tvořené šedesáti talentovanými studenty hudebních škol

a zárubně Václav Větrovec, jehož dědeček byl armádním

a konzervatoří ze všech krajů naší vlasti a jeho posláním

generálem a hrál v orchestru na několik hudebních nástrojů.

je propagace skvělé české dechové symfonické hudby

„Moc rád jsem jako malý kluk poslouchal jeho vyprávění, jak

v Česku i zahraničí. Součástí koncertního turné proto bylo

za 1. světové války prošel s orchestrem pěšky půlku Evropy,“

i vystoupení v krajanském kulturním centru ve Valle di Ledro.

uvedl Václav Větrovec a dodal: „Podpořit NDO mi připadá
rozumné a mám pocit, že je to skutečně pro dobrou věc.“

Na vlastní uši měli možnost vystoupení NDO ČR okusit
také hosté galavečera Český Goodwill 2018, který se nesl

Úspěchy NDO ČR budiž důkazem toho, že se nemýlil. Ještě

v duchu oslav 100. výročí založení Československa. Jednotlivé

jednou gratulujeme orchestru ke skvělé reprezentaci české

etapy historického vývoje dokreslila právě hudba Národního

hudby a všem členům rodiny Český Goodwill, kteří tento

dechového orchestru pod vedením ambasadora ocenění

úspěch svými prostředky podpořili, znovu děkujeme. Chcete–

Český Goodwill šéfdirigenta Václava Blahunka.

li se k mecenášům přidat, přispějte na č.ú.: 2101389237/2010.
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Běh se žlutou stužkou:
#UtečPředsudkům
Počtvrté se letos uskutečnil projekt Běh se žlutou stužkou, který v roce 2016 do
ČR ze Singapuru přivezla tehdejší ředitelka ženské věznice Světlá nad Sázavou
Gabriela Slováková, taktéž ambasadorka ocenění Český Goodwill.
Cílem projektu Běh se žlutou stužkou je vytvářet pracovní

věznice ve Světlé nad Sázavou, kde krom prohlídky věznice

příležitosti pro lidi propuštěné z výkonu trestu, a pomoci tak

hlavním tématem byl workshop a diskuse nad možnostmi

k jejich snazšímu zapojení zpět do normálního života. Ruku

zaměstnávat osoby ve výkonu trestu i po propuštění,“ uvedla

v ruce s tím jde větší bezpečnost ve společnosti a snížení

ředitelka HPCG Lenka Hlavatá a dodala: „Loni jsme na toto

recidivy. Pořadatel ocenění Český Goodwill společnost

téma navázali při exkurzi do ruzyňské věznice a následně

HPCG je dlouhodobým podporovatelem a partnerem

jsme na start Běhu se Žlutou stužkou postavili dvě štafety

projektu.

složené ze zástupců členských firem rodiny Český Goodwill.“

„Už v roce 2016 jsme uspořádali podnikatelskou delegaci

Letos byla podpora ze strany HPCG ještě intenzivnější.

pro členy Klubu Partner Český Goodwill (KPCG) do

„Krom finanční podpory jsme také pomáhali s budováním
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vnějších vztahů projektu, tzn. komunikací směrem k nejširší

štafetového běhu nechyběly ani 4 štafety složené z členů

veřejnosti,“ přiblížila Hlavatá.

rodiny Český Goodwill, tj. celkem 16 statečných, kteří se
žlutou stužkou na hrudi běželi každý 5 km a mezi sebou si

HPCG tak například vytvořila kampaň #UtecPredsudkum,

předávali štafetový kolík na znamení týmové spolupráce

do které se zapojila i řada známých osobností. Nejvýraznější

a podpory myšlenky Uteč Předsudkům.

tváří byl herec a scénárista Petr Čtvrtníček, který se zároveň
stal bubeníkem vězeňské kapely Wsedě, protože jednoduše
„basa tvrdí muziku“. Spolu s ním myšlenku projektu aktivně
podpořili paralympionik Petr Ježek, badmintonista Petr
Koukal, „misska“ Monika Leová, moderátorka Veronika
Rážová a další.
Žlutou stužku si v závěru června připnulo 552 běžců, z toho
45 vězňů a 30 lidí po propuštění z výkonu trestu. Na startu
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INOVACE
T: red. a TÜV SÜD Czech
F: J. Ryszawy, ČVUT

Nová emisní laboratoř v Roztokách
u Prahy
Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci
s TÜV SÜD Czech, světovým lídrem v testování a certifikací výrobků, dokončilo
počátkem letošního roku modernizaci emisní laboratoře ve vědeckotechnickém
parku Roztokách u Prahy. Laboratoř disponuje novým měřicím vybavením,
dostatečnými zkušebními kapacitami a schopností technologické konverze na
vozidla s různou úrovní elektrifikace pohonu.
Rozsáhlá modernizace válcové zkušebny a výstavba nové

průmyslu. „V nové laboratoři jsme schopni testovat, případně

kondiciační haly začala v srpnu loňského roku. „Na budoucnost

schvalovat aktuálně vyráběná vozidla, protože splňujeme

jsme nyní dobře připraveni, i když je zřejmé, že bude obnášet

nejnovější požadavky evropské legislativy a jsme připraveni na

další nové požadavky jak na straně autoprůmyslu, tak na straně

éru hybridních a elektrických vozidel,“ dodal.

schvalovacích orgánů,“ komentoval dokončení modernizace
Jiří Socha, ředitel divize Mobility společnosti TÜV SÜD Czech

Impulzem k modernizaci emisní laboratoře byla chybějící

a člen představenstva českého Sdružení automobilového

kapacita – kondiciační hala s konstantní teplotou pro
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legislativou požadované temperování vozidel před zkouškou.
Další důvody, které stály za společnou investicí TÜV SÜD
Czech a Fakulty strojní ČVUT v Praze, byly přístavba klima–
komory pro zkoušky charakteristik chladnutí a teplotní
stabilizace vozidla a zvětšení prostoru pro zkoušená vozidla
a skladu přípravků pro zkušebnu motorů. V neposlední řadě se
z prostředků TÜV SÜD Czech vyměnilo také měřicí zařízení
pro analýzu emisí u válcové zkušebny, které přesluhovalo a již
prakticky nevyhovovalo současným předpisům.
V modernizované emisní laboratoři se budou provádět
mimo jiné měření emisí ve válcové zkušebně, měření
spotřeby osobních vozidel a motocyklů, dlouhodobé zkoušky,
ověřovací (před–sériové) zkoušky a validační testy pro RDE
(Real Driving Emissions – vizte Box 1). Kromě toho slouží
zkušebna k základnímu výzkumu tvorby částic a hledání
kompromisu mezi jejich emisemi, účinností motoru
a emisemi oxidů dusíku, což je rozhodující pro budoucí
používání spalovacích motorů, pro něž neexistuje zatím
vhodná, masivně použitelná náhrada.

Real Driving Emissions (RDE)
Jedná se o silniční testy, které zkoumají, zda
předepsané limity pro oxidy dusíku (NOx) a pevné
částice (PM) nejsou překračovány ani při jízdě
na silnici. Testy RDE pokrývají široké spektrum
legislativně definovaných přípustných provozních
podmínek. V praxi to znamená, že hodnoty emisí
budou v různých provozních situacích pod
homologačními hodnotami. (Zdroj: cvut.cz)

„Pro fakultu strojní toto propojení vědeckovýzkumné
činnosti s reálnými požadavky trhu otevírá příležitosti
pro kvalitní přípravu absolventů a efektivní zapojení
v projektech základního, kolaborativního a smluvního
výzkumu v souladu s prohlášením vlády, i nedávno na MPO
ČR aktualizované RIS3 strategii ČR, která je základem
pro tematické vymezení výzkumných oblastí s důrazem na
automobilový výzkum,“ vysvětlili vedoucí ústavu vozidel
Oldřich Vítek a ředitel Centra vozidel udržitelné mobility
Bohumil Mareš.
Nová emisní laboratoř je výjimečná i díky tomu, že
multifunkční prostor pro přípravu vozidel na zkoušku
a kondiciaci může zahrnovat až 12 aut. Nová klimakomora je
připravená pro dvě osobní auta s teplotou do +14 °C a také
zahrnuje zázemí pro zkušební tým RDE. Modernizovaná část
laboratoře přitom nenarušuje původní záměr architekta ani
estetiku budovy. Naopak, díky zástavbě v úrovni pod terénem
je citlivě zakomponovaná do krajiny.

Informace o modernizaci válcové zkušebny
a navýšení zkušební kapacity vzbudila zájem
autoprůmyslu o spolupráci v oblasti testů CoP
(Conformity of Production, tj. shodnost výroby –
pozn. red.) a dalších ověřovacích nebo vývojových
zkoušek. Největší objem prací je plánovaný pro
tuzemské výrobce automobilů, v budoucnu se
očekává, že ji využijí i partneři z ostatních států
Evropské unie a univerzitních pracovišť.
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Biofáze
TŘI KROK Y KE KR Á SE

V R AŤ T E S VO U PLE Ť D O ROV N OVÁ H Y A O B N OV TE J E J Í PŘ I ROZ E N O U
K R Á SU D Í K Y I NT E NZ I V N Í KÚ Ř E E NZ Y M ATI C K É R EG E N E R AC E PLE TI .

ČESK Á PŘÍRODNÍ
A R O M AT E R A P E U T I C K Á
KO S M E T I K A

... láska na první dotek
W W W. N O B I L I S .C Z

ČAJ O PÁTÉ
T: red
F: archiv HPCG

„Příroda jde vždy cestou
nejmenšího odporu,“
naučila se Adéla
Zrubecká
Pozvání na čaj o páté tentokrát přijala Adéla
Zrubecká, spolumajitelka firmy Nobilis Tilia,
která je historicky prvním nositelem ocenění
Inovace Český Goodwill 2013. Do voňavého světa
éterických olejů, bylinek a přírodní kosmetiky
měli v červenci možnost na vlastní „nosy“
proniknout hosté jubilejního 5. letního setkání
KPCG, které se letos konalo přímo ve Vlčí Hoře.
Kousek inspirace z Nobilis Tilia přinášíme
v následujícím rozhovoru.
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Rubrika, pro kterou tento rozhovor vzniká,

oficiálním doplňkem. Toto se přenáší do USA, Kanady

se jmenuje Čaj o páté. Proto se hned v úvodu

a Austrálie. Hodně škol vzniká v Japonsku a jihovýchodní

zeptám – máte ráda čaj? Při jaké příležitosti si

Asii a samozřejmě v dalších zemích Evropy. Vzdělávání

svůj šálek čaje vychutnáte nejvíce?

v aromaterapii je v mnoha dalších zemích v plenkách

Mám ráda dobrý černý čaj, který nám připravuje můj muž

a často naráží na legislativní ukotvení. V EU například

a obvykle si jej vychutnáváme společně o víkendu. V zimě je

nemůžeme tvrdit, že aromaterapie léčí zdravotní potíže,

to nejčastěji pu–erh nebo dobrý earl grey, teď máme aktuálně

přestože s tím má řada aromaterapeutů osobní bohaté

v oblibě polozelený krémový oolong. Ze zelených čajů mi

zkušenosti.

chutná lehounký lístkový čaj, který jsme si přivezli z Barmy.
Ale nejčastěji si dávám bylinky, ať už pro zdraví hned po ránu

V České republice jsme pro kvalitní aromaterapii udělali

nebo večer na dobré spaní.

spoustu práce a jsem ráda, že jsem mohla být od počátku
u toho. Pod Asociací českých aromaterapeutů vznikl

Co ještě Vám přináší radost do života?

Institut aromaterapie, který vzdělává aromaterapeuty už

Ráda cestuji a poznávám jiné kultury, ideálně na kole. Kolmo

ve třiatřicátém ročníku. V roce 1999 jsme začali vydávat

nebo pěšky odpočívám v přírodě, v zimě mě baví lyže a hory.

odborný časopis a organizovat mezinárodní konference.

Radost do života mi přinášejí samozřejmě děti a přátelé, jak

Celá řada dnešních majitelů firem s aromaterapeutickým

jinak…
…a nejspíš také aromaterapie, na níž jste
odbornicí, že? Proč by podle Vás měli lidé najít
pro aromaterapii místo ve svém životě?
Protože žijeme příliš rychle na to, aby naše tělo a mysl zůstaly
v klidu. Stres je hlavní spouštěč nemocí a aromaterapie je
jednou z nejúčinnějších metod, jak jej zmírnit. S pomocí
aromaterapie snadněji a účinněji regenerujeme tělo
a dokážeme se rychle emočně přeladit, čímž se odbourá
značná zátěž pro náš organizmus.
Studovala jste v Londýně, vaše firma má
pobočky nejen v ČR. Můžete prosím srovnat
úroveň, resp. vnímání aromaterapie v Česku
a zahraničí?
Éterické oleje se využívají v mnoha průmyslových odvětvích
po celém světě, zejména v potravinářství, ve farmacii
a v parfemářství. Aromaterapie je jen malá výseč využívání
éterických olejů způsobem, který využívá jejich vliv na
celkové zdraví člověka, případně zvířat.
Nejotevřenější aromaterapii, alespoň co já vím, jsou
v zemích, kde má aromaterapie historické kořeny – ve
Francii a Anglii. Tam je součástí medicíny nebo jejím
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zaměřením a profesionálních terapeutů prošla naším

Čerpáte inspiraci z přírody, hlásíte život

vzděláním. Jejich úroveň je v porovnání se světem opravdu

v souladu s přírodou, pořádáte svatojánské

vysoká.

slavnosti…. Co nejdůležitějšího se člověk
může od přírody naučit?

Aromaterapii jste věnovala i svou přednášku

Inspirace z přírody je nepřeberně a pro každého bude

pro podnikatele z rodiny Český Goodwill

důležité něco jiného. Mohu tedy uvést pouze osobní

v rámci letního setkání KPCG. Kdyby si

příklad, vezměte jej jako metaforu. Měla jsem období,

měli z Vašeho vyprávění odnést jednu

kdy jsem tlačila věci proti proudu, dnes hledám splavnost

nejzásadnější informaci, která by to podle Vás

a zjišťuji, kudy voda (energie) teče a jestli to je cesta,

měla být?

která mě dovede, kam potřebuji. Příroda jde vždy cestou

Že s pomocí éterických olejů mohou zvýšit pracovní

nejmenšího odporu. Nebo jsem si myslela, že když něco

efektivitu a snížit nemocnost zaměstnanců. Zároveň jim

dodělám, bude to tak fungovat. Ale v přírodě je vše

pomáhá udržet pohodu na pracovišti, což má velký vliv na to,

v neustálém pohybu a vše se přizpůsobuje okolnostem.

jak se lidé ve firmě cítí, potažmo na jejich osobní spokojenost

Když zatuhnu ve svých postojích/pozicích/názorech,

a fluktuaci.

budu z toho frustrovaná a nešťastná. Neznamená to, že se
nedržím svých hodnot, ale že beru změnu jako normální
součást tvořivého procesu.
Společnost Nobilis Tilia kromě vlastních
projektů a aktivit pro komunitu podporuje
také řadu neziskových organizací, škol
a podobně. Čím pomáháte a co při výběru
projektů, které podpoříte, považujete za
nejdůležitější?
U podporovaných akcí se soustředíme zejména na jejich
lokální význam a podporu místní komunity. Jsme sponzory
mezinárodního ženského cyklo závodu Tour de Feminin,
cyklo závodu MandaOne Okolo Vlčí Hory nebo sportovní
akce léta Cross Parkmaraton, kterého se sami účastníme.
Letos jsme také výtěžkem z tomboly na plese Nobilis Tilia
podpořili místní Agenturu Pondělí, která poskytuje sociální
služby lidem se zdravotním postižením. Srdeční záležitostí je
také spolupráce v rámci Destinačního fondu, který sdružuje
místní podnikatele.
Který z podporovaných projektů Vám osobně
dělá největší radost?
Největším projektem, který nám všem dělá radost, je určitě
spolupráce s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové. Ten
zlepšuje prostředí dětských oddělení českých nemocnic
a v poslední době také oddělení hospicové péče.
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Vaše firma letos slaví 25. výročí. Který
milník v historii společnosti považujete za
nejvýznamnější? Na co z toho, čeho se vám
podařilo dosáhnout, jste nejvíc hrdá?
Důležitým okamžikem bylo stěhování do vlastních prostor
na Vlčí Hoře v roce 2004. To nám umožnilo začít budovat
firmu společně se vzdělávacím centrem a zahradou,
v krásné přírodě na hranici národního parku. Toto
rozhodnutí významně ovlivnilo celý budoucí vývoj firmy
ve všech oblastech. A dalším z mého pohledu důležitým
momentem bylo přijetí profesionálů na klíčové pozice ve
firmě, kdy se postupně začaly formovat jednotlivé odborné
týmy.
Jsem hrdá, že se nám podařilo vybudovat nejen fungující
zázemí pro výrobně–obchodní firmu, ale také návštěvnické
centrum a zahradu, jejichž hlavním smyslem je, když to
vezmu velmi jednoduše, potěšení. Mám radost, že se daří
naší firemní prodejně, od jejíhož budování na Vlčí Hoře nás
leckdo odrazoval. Když se podívám do minulosti, tak kromě
významné podpory aromaterapie jako oboru jsme také
iniciovali první českou nezávislou certifikaci české přírodní
a bio kosmetiky CPK a CPK bio. To byl důležitý krok
k lepší orientaci zákazníků a ve své době ohromný posun.
Jsem hrdá na dobré jméno firmy, které si díky stálé vysoké
kvalitě výrobků a etickému podnikání vybudovala nejen
v regionu, ale v celé České republice.
Neustáváte v budování. Jaké máte další
plány?
Momentálně jsme zhruba ve třetině dvouletého plánu
kompletní rekonstrukce areálu Nobilis Tilia. Máme hotovou
novou skladovou halu, chystáme se na přístavbu expedice
a kompletní rekonstrukci výrobních prostor, které nám slouží
dobře už patnáct let, ale své dny už mají za sebou. V mezičase
prosíme návštěvníky o shovívavost, protože stavba probíhá
za provozu a zejména klid v zahradě je čas od času narušený.
Ale rozhodně se máme na co a z čeho těšit!
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme hodně
spokojených návštěvníků.

Adéla Zrubecká
Vystudovala aromaterapii na Institutu tradiční
přírodní medicíny a aromaterapie v Londýně.
Od roku 1993 vedla aromaterapeutickou praxi,
vytvořila systém Holistické aromaterapeutické
masáže, vyučuje na Institutu aromaterapie.
Od roku 2002 se podílela na rozvoji
aromaterapeutického centra Nobilis Tilia ve Vlčí
Hoře, od roku 2004 je spolumajitelkou firmy
Nobilis Tilia. Společnost dnes má 70 zaměstnanců
a spolupracovníků, roční obrat 98 mil korun
a své výrobky dodává na zahraniční trhy na
Slovensku, ve Velké Británii, v Polsku, na Ukrajině
nebo dokonce v Mongolsku a Japonsku. Export
představuje 2 % roční produkce. V roce 2019
Nobilis Tilia slaví 25. narozeniny.
Adéla Zrubecká je vdaná a má 3 děti – dvojčata
Viktorii a Alexandru (22 let) a syna Matyáše (11 let).
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Ptali jsme se na Facebooku
Desítku rozhovorů s váženými českými podnikateli přinesla série on-line
rozhovorů #JakNaÚspěch, kterou jsme na počátku roku odstartovali na
facebookovém profilu ocenění Český Goodwill. Ocenění podnikatelé v nich
představovali své podnikatelské příběhy a cestu k úspěchu. Do rozhovorů se
mohl zapojit kdokoli s přístupem na sociální síť, kdo se zajímá o zkušenosti
podnikatelů.
Rozhovory na FB stránce @CeskyGoodwill probíhaly

možností – alespoň trochu ženou. Protože když se žena

pravidelně každých čtrnáct dní. Podobně jako minulém čísle

cítí lépe, daleko lépe snáší i následnou, který bývá hlavně

Magazínu KPCG vám nyní přinášíme to nejzajímavější z nich

psychicky velmi náročná,“ vysvětlila původně obchodní

s Dobromilou Darnadyovou (EPITA-DD), Františkem Tichým

ředitelka tiskárny, které pohled na život i poslání změnilo

(Gymnázium Přírodní škola), Vladimírem Zábranským

onkologické onemocnění v rodině.

(PRVNÍ CHODSKÁ) a Miroslavem Vlčkem (Vlček Basses).
Za nejdůležitější pro dlouhodobý úspěch považuje
Má práce je důležitá

pracovitost a buldočí povahu. „Nikdy nelituji toho, že

Dobromila Darnadyová, která získala stříbro v kategorii

vstávám ve tři ráno a jedu přes celou republiku, abychom

Partner ČG2018, se již 12 let věnuje ženám, které jsou po

mohla někomu pomoci s jeho trápením,“ prozradila žena,

operaci prsu, tzv. ablaci. „Snažím se jim pomoci s výběrem

která jezdí na osobní návštěvy ke klientkám po celé České

vhodného prádla a prsní epitézy, aby se žena cítila – v rámci

i Slovenské republice a pravidelně navštěvuje onkologická
centra po celé zemi.
Kde na to bere fyzickou a psychickou sílu? Co je pro ni
největším oceněním? To i mnohé další si můžete přečíst
v rozhovoru na Facebooku @CeskyGoodwill v sekci Události
nebo na www.cesky-goodwill.cz.
Stejné problémy jako před 100 lety
Rozhovor s ředitelem gymnázia Přírodní škola Františkem
Tichým se pochopitelně točil především kolem vzdělávání.
„Školství považuji za jeden z nejkonzervativnějších systémů ve
společnosti vůbec,“ řekl na úvod a dodal: „Paradoxně řešíme
podobné problémy jako školy před více než sto lety a moc
nevypadá, že by se situace změnila.“ Navíc podle něj dál a dál
narůstá administrativa, takže se škola mění spíš v úřad a na
rozvíjení klíčových kompetencí žáků nezbývá čas.
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Klasický podnikatelský samouk
Vladimír Zábranský hned po revoluci založil firmu PRVNÍ
CHODSKÁ. Začal podnikat v oboru stavebnictví, který
vystudoval: „Začali jsme s kolegou s pár zedníky a vírou, že
se dokážeme uživit i v nové době,“ prozradil, jak vykročil do
neznáma v době, kdy chybělo know-how a člověk si musel na
většinu věcí přijít sám.
Je přesvědčen, že děti a mladé lidi se potřebují dostat do

Po třiadvaceti letech podíl od kolegy odkoupil a PRVNÍ

reálného života: „Když chceme vytvořit vztah k technickému

CHODSKÁ, dnes přední tuzemský dodavatel střech, začala

vzdělávání nebo řemeslům, je potřeba, aby se setkali

fungovat jako ryze rodinná firma. Spolu s Vladimírem

s nadšenými lidmi, kteří obor dělají, aby viděli výrobu,

Zábranským se na jejím řízení podílí i manželka a obě dcery.

zkusili si dělat věci s člověkem, které je umí a může jim být

„Holky vyrůstaly v našem „střechařském“ prostředí, a to je

příkladem… A ne hoblovali špalíčky ve školních dílnách, jako

ovlivnilo kladně a zřejmě nijak neodradilo,“ přiblížil, jak v jeho

jsme to v 80. letech dělávali my.“

dcerách vznikal vztah k firmě a oboru tesař-pokrývač.

O tom, jaké byly jeho podnikatelské začátky zkraje 90. let, kdy

Z rozhovoru bylo zřejmé, že rodina je pro Vladimíra

Přírodní škola, jako jedno z prvních soukromých gymnázií

Zábranského je velmi důležitá: „Bez její podpory nikdo nic

v republice, byla trnem v oku školské inspekci, většina rodičů

nedosáhne. Ani podnikatel, ani sportovec a ani umělec.“

na ni koukala jako na exota, i o tom, jaká je situace dnes

Vzorem mu byli rodiče, z nichž čerpal nejvíce, a stejně tak za

a zda vidí v budoucnosti naději, vyprávěl František Tichý

největší dosavadní úspěch prý považuje to, že jeho podnikání

v dubnovém on-line rozhovoru. Můžete se přesvědčit sami na

neodnesla rodina. Ba naopak. Více z rozhovoru s Vladimírem

Facebooku @CeskyGoodwill v sekci Události nebo na

Zábranským si můžete přečíst na Facebooku @CeskyGoodwill

www.cesky-goodwill.cz.

v sekci Události nebo na www.cesky-goodwill.cz.
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Koho jsme vyzpovídali?

Dobromila Darnadyová, EPITA-DD, stříbro
v kategorii PARTNER Český Goodwill 2018

Dělat věci, ze kterých mám dobrý pocit
Miroslav Vlček už více než dvacet let pod vlastní značkou
Vlček Basses vyrábí basové kytary. A to se vším všudy,
tedy včetně vlastní elektroniky pro ozvučení a ovládání
nástrojů. Na jeho nástroje dnes hraje celá řada amatérských
i profesionálních hudebníků, například také slavný americký

František Tichý, Gymnázium Přírodní škola, zlato
v kategorii PARTNER Český Goodwill 2018

muzikant Michael League. Sám za největší úspěch považuje,
když dělá něco, co má smysl a co ho naplňuje.
A jak se vystudovaný mechanik letadlových přístrojů stane
stavitelem baskytar? „Nebyl jsem spokojen s tím, co se
dalo koupit v době, kdy jsem v mládí hrál,“ vysvětlil s tím,
že začátky ale nebyly vůbec jednoduché. „Rozuměl jsem
elektrotechnice a jemné mechanice, ale se dřevem jsem žádné
zkušenosti neměl,“ dodal.

Vladimír Zábranský, PRVNÍ CHODSKÁ, zlato
v kategorii MECENÁŠ Český Goodwill 2018

Dnes už mu jeden nástroj zabere „jen“ 60–100 hodin. „Musím
ho vzít do ruky a podívat se na něj. Je to prostě pocit,“
odpověděl na otázku, jak pozná, že konkrétní dřevo je to
pravé pro danou kytaru. „Mám zkušenosti s mnoha nástroji
a vím, co můžu od kterého dřeva očekávat. Kombinací dřev
pak nastavím výsledný charakter zvuku,“ doplnil. Jeho
dílnu opustilo už více 200 basových kytar. A na co z toho, co
v podnikání dosáhl, je nejvíc pyšný? Přečte si v původním
rozhovoru na Facebooku @CeskyGoodwill v sekci Události
nebo na www.cesky-goodwill.cz
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Miroslav Vlček, Vlček Basses, Zvláštní cena poroty
Český Goodwill 2018

ČG2019: AKTUÁLNĚ
T: red
F: archiv HPCG

99 unikátních nominací na firmové
oscary Český Goodwill 2019
V neděli 30. června půlnoci se uzavřela nominační fáze 7. ročníku
ocenění Český Goodwill 2019. Na firmové oscary letos lidé poslali
celkem 105 nominací podnikatelů a firem, kterých si váží.

Nejvíce nominací zaslali obchodní partneři (30 %),

sloučení kategorií Partner a Mecenáš do jedné. Tato

nominovali také zaměstnanci, rodinní příslušníci nebo

kategorie i nadále nese název Partner.

přátelé. Prvotní analýza odhalila 6 duplicitních nominací,
tzn. že jednu firmu nominovalo více lidí současně. Výsledný

„Více než 4/5 nominujících souhlasily s tím, abychom

počet unikátních nominací tedy činil 99.

osobu, kterou nominovaly, informovali o tom, kdo
konkrétně ji nominoval (82 %),“ uvedla ředitelka české

Mezi nominovanými jsou také slovenské firmy, neboť

poradenské skupiny HPCG, která ocenění od roku 2013

novinkou letošního ročníku je kategorie Made in

pořádá, Lenka Hlavatá s tím, že to je dosud nejvyšší podíl.

Czechoslovakia. V té došlo k symbolickému sloučení

„Většina nominujících svou nominaci navíc podpořila

ocenění Český a Slovenský Goodwill. Další změnou

referencemi dalších osob (56 %),“ dodala.

v 7. ročníku ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, je

4%
11 %
30 %

akcionář, společník
kamarád, přítel

11 %
muži

rodinný příslušník
zaměstnanec

52 %

ženy

jiný, neuvedeno
obchodní partner

18 %
25 %

Kdo nominoval?
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Nominující muži a ženy

48 %

ČG2019: AKTUÁLNĚ
T: red
F: archiv HPCG

PŘEDSTAVUJEME S HRDOSTÍ
partnery 7. ročníku
Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill, se těší stále
větší oblibě. A to jak mezi nominující veřejností, tak mezi finalisty.
Mnozí z těch, kteří ocenění zažili na vlastní kůži, projekt dále
podporují a někteří z nich se dokonce stali jeho partnery.

Český Goodwill, který od roku 2013 pořádá česká

přináší víc, než lze vyjádřit slovy, a proto jej pomáhají dál

poradenská skupina HPCG, se těší stabilní podpoře

rozvíjet,“ podělila se o své pocity Lenka Hlavatá, ředitelka

partnerů. Významným partnerem, který od počátku vzniku

poradenské skupiny HPCG Lenka Hlavatá, která je autorem

ocenění zajišťuje technologicky a podílí se také na vizuální

a pořadatelem projektu.

podobě projektu, je společnost X Production. Od roku 2014
je partnerem světově uznávaná certifikační autorita TÜV

Se stejnou radostí přivítala také rozhodnutí společnosti

SÜD Czech, která dohlíží nad transparentním průběhem

HELUZ cihlářský průmysl stát se novým partnerem.

od příjmu nominací, přes jejich zpracování, hlasování

HELUZ je rodinná firma se sídlem v jižních Čechách,

veřejnosti a hodnocení odborné poroty, až po samotné

kterou v roce 2017 nominoval její obchodní partner,

slavnostní předávání ocenění.

a letos přijala status Stříbrného partnera projektu.
Ředitel firmy HELUZ Jan Smola se již v čase přijetí své

Projekt dlouhodobě podporují také firmy ETNETERA

nominace vyjádřil: „Po prostudování tohoto projektu mě

a LORIKA CZ, které samy v roce 2015 získaly nominaci

zaujalo hlavně to, že se jedná o projekt podporující české

a ocenění Český Goodwill a posléze přijaly nabídku stát

společnosti. Myslím si, že je již na čase soustředit se na ryze

se partnerem. Obě společnosti navíc letos povýšily své

české firmy, a nejen na importované know-how. Jsem rád, že

partnerství a mají status Zlatého partnera. Majitel firmy

se našel někdo, kdo měl odvahu se do toho pustit.“

LORIKA CZ Miroslav Krištof je od roku 2017 dokonce
čestným ambasadorem ocenění Český Goodwill.

Všichni partneři jsou také aktivním členy Klubu Partner
Český Goodwill (KPCG), prémiové platformy, kde mají

„Opravdu nás velice těší zejména to, že ocenění Český

finalisté napříč ročníky možnost se průběžně setkávat,

Goodwill tak významným způsobem podporují firmy, které

vzdělávat, získávat cenné informace a nové obchodní

si účast v projektu zakusily na vlastní kůži. Je to pro nás

příležitosti a sdílet mezi sebou know-how a své zkušenosti.

nejlepší reference a doklad o tom, že to má smysl. Není to

Všem partnerům, věrným členům a podporovatelům

o nás bez nás, oceněným podnikatelům Český Goodwill

myšlenek ocenění Český Goodwill velmi děkujeme!
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