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EDITORIAL

Čtvrtý ročník
je za námi!
Před čtyřmi lety 10. října 2013
jsme poprvé ocenili vážené české
podnikatele, kterých si lidé
váží. Prvních šest podnikatelů
a podnikatelek získalo ocenění Český
Goodwill 2013. Píše se říjen 2016,
máme právě za sebou čtvrtý ročník
tohoto již prestižního ocenění a rodina
Český Goodwill má více jak 200 členů!

S hrdostí píšu editorial, který právě čtete. Zdá se mi

v podání československého supersportu Praga R1 (strana 21)

až neuvěřitelné, jaký kus práce máme za sebou. Kolik

a s automobilovým průmyslem úzce související technologie

úžasných podnikatelských příběhů a za nimi skrývajících se

(strana 24).

inspirativních lidí jsme od té doby poznali, kolik společných
zážitků jsme již prožili. Kolik firem již Český Goodwill

Těšit se můžete i na lifestylové téma, které nás zavede do

inspiroval k dalšímu rozvoji.

historie místa slavnostního pořádání galavečera ČG2016 Českého muzea hudby (str. 26), i ohlédnutí za akcemi (6),

Sedmé číslo Magazínu KPCG se nemůže logicky věnovat

které jsme uspořádali v uplynulém čtvrtletí.

jinému tématu než ohlédnutí za čtvrtým ročníkem (strana
12), s kterým však přicházejí i plány na ročník další - již pátý.

Přeji Vám příjemné čtení a úspěšný podzim plný dobrých

Dalším mezníkem pro ocenění Český Goodwill je bezesporu

zpráv.

právě finalizovaný etický kodex a další plány na rozvoj

P o s l e d n í t i s ká r n a s v é v e l i ko s t i v c e n t r u P r a h y

ocenění viz. kalendář akcí (strana 28).
Pátý ročník je naším prvním jubileem, které jsme se rozhodli

Jsme zákaznicky orientovanou firmou, poskytující komplexní polygrafické služby

oslavit benefičním kalendářem v exkluzivním provedení

v oblasti archového ofsetu. Smyslem naší práce je uspokojení i těch nejnáročnějších

a partnerů z předešlých ročníků od světově uznávaného

špičkového velkoformátového tisku s portréty oceněných

klientů. O tom, že se nám naše práce daří, svědčí nejen řada spokojených zákazníků,

výtvarníka Jaromíra 99, více se dočtete na stranách 14 – 17.

ale i ocenění za polygrafické zpracování, která jsou nám každoročně udělována.

Pochopitelně jsme v aktuálním vydání Magazínu KPCG

tiskárna libertas, a. s.
Drtinova 10, 150 00 Praha 5
www.tiskneme.cz

nevynechali pravidelné rubriky pro rozvoj vašeho businessu

Lenka Hlavatá

(strany 4-6), ani tentokrát velmi zajímavý tip na investice

managing partner HPCG

Tel.: +420 227 018 273
Mobil: +420 773 975 867
E-mail: info@tiskneme.cz
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AKTUÁLNĚ

OBSAH

16

3. Q v KPCG
Letní měsíce v Klubu Partner Český Goodwill (KPCG)
přinesly zábavu i přípravné práce na příští rok. Závěr
července zpříjemnilo II. letní setkání klubu v atraktivním
prostředí golf resortu v pražských Hodkovičkách. Kromě
odpočinku přinesla tato neformální akce i vášnivou
diskusi na aktuální téma, jak motivovat a udržet si nejlepší
zaměstnance.

23

Srpen a září se nesly v duchu příprav benefičního kalendáře
Český Goodwill, na které se podílelo 12 vážených českých
podnikatelů z řad finalistů předchozích ročníků a partnerů
ocenění. Vedle funkce charitativní a motivační poslouží
kalendář také jako oslava 5. jubilea projektu, které Český
Goodwill čeká v roce 2017. Podrobnosti o obou akcích se
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chystá česká poradenská skupina HPCG v květnu příštího
roku prezentaci úspěšných českých firem ve Spojených
státech. Přehlídka tradičních řemesel, výroby a umu firem,
které se v uplynulých letech zúčastnily projektu Český

Zdroj: KPCG

všechny, kdo mají zájem se této vysoce prestižní zahraniční

Goodwill, se uskuteční v Českém domě v New Yorku. Pro
akce zúčastnit, je do 16. prosince 2016 k dispozici adresa

Jak se žilo v Česku?

newyork@kpcg.club pro registrace.

Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností

Zdroj: HPCG

nárůst příjmů domácností seniorů, struktury spotřeby, úspor

100 000 návštěvníků na webu

a zadlužení domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj
vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 -

Počet unikátních návštěvníků na webových stránkách

2015, kterou v září vydalo Ministerstvo práce a sociálních

projektu Český Goodwill překonala hranici 100 000. Jubilejní

věcí ČR.

návštěvník přišel 3. září 2016 v ranních hodinách. Od té
doby web navštívilo už dalších více než 25 tisíc lidí. Rekordní

Grafická úprava a sazba: X Production s.r.o.
Obálka: Jaromír 99 - Autoportrét

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
E-mail: klub@cesky-goodwill.cz

Neprodejné

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

© HPCG, 2016

4 / KPCG MAGAZÍN PODZIM 2016

Ve spolupráci s nadačním fondem MA-MA Foundation

dočtete dále na stranách 8 a 9.

českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní

Tisk: Tiskárna Libertas, a.s., www.tiskneme.cz
Informační materiál ISO Consulting s.r.o, člen skupiny HPCG

Český Goodwill v New Yorku

V publikaci lze dohledat také vývoj a podrobnější struktury

zájem o ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, registruje

příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Nechybí

letošní 4. ročník projektu i v dalších ukazatelích, například

ani přehledy o vývoji životního a existenčního minima

v počtu fanoušků na Facebooku, v množství přijatých hlasů

a minimální mzdy. Publikace vyšla v českém i anglickém

veřejnosti, ale především v počtu finalistů Český Goodwill

jazyce v celkovém nákladu 250 kusů.

2016.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zdroj: Český Goodwill
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OHLÉDNUTÍ: AKCE KPCG
t: red
f: HPCG, Andrea Grubnerová

Léto a začátek podzimu v KPCG
ve znamení networkingu
Klub Partner Český Goodwill (KPCG) v uplynulých měsících uspořádal pro své
členy a zvané hosty řadu více či méně formálních akcí. Tou nejvýznamnější je
samozřejmě slavnostní galavečer spojený s předáváním ocenění Český Goodwill
2016, ohlédnutí patří však těm zbývajícím, které rozhodně taky stály za to.
12 portrétů významných českých podnikatelů a podnikatelek

II. Letní setkání členů KPCG

Křest kalendáře Český Goodwill 2017

V polovině prázdnin, ve čtvrtek 28. července, jsme navázali

Začátkem října jsme ve spolupráci s partnerem projektu

na loňské první letní setkání členů KPCG a uspořádali jsme

Tiskárnou Libertas slavnostně pokřtili benefiční kalendář

v překrásném prostředí golfového rezortu Hodkovičky

k 5. jubileu ocenění Český Goodwill 2017. Na pět desítek

Více o kalendáři se dozvíte na stranách 14-17 resp. http://

grill-party pro více jak třicítku hostů. Šéfkuchaři místní

VIP hostů zaujaly industriální výrobní prostory tiskárny

www.kpcg.club/kalendar2017, kde si jej můžete i objednat.

Amuse Restaurant Martin Liška a Michal Veréb předvedli

se 140letou tradicí, kde probíhal tisk velkoformátového

hostům své kuchařské umění během life cooking, o skvělou

kalendáře i samotný křest. Kromě pozvaných hostů se

atmosféru se postarala moravská vína Spielberg a pro

samozřejmě nemohl nezúčastnit Jaromír Švejdík, známý

zájemce nechyběl ani minigolfový turnaj o sladkou odměnu.

pod svým uměleckým jménem Jaromír 99, který je autorem

z řad oceněných a partnerů projektu Český Goodwill od jeho
prvního ročníku 2013.

Děkys Cup – Plňme přání
Partnerský nadační fond MA-MA Foundation o víkendu
24. – 25. září společně s hudebníkem Tomášem Děkanem

Kromě výborné zábavy s klubovými přáteli a partnery

uspořádal benefiční fotbal-golfový turnaj, který by spojený

jsme pokřtily letní, již šesté, číslo Magazínu KPCG. Této

s bohatým doprovodným programem a 120. výročím

výjimečné příležitosti se ujala Marie Marvanová, s kterou

rozhledny Dymník u Rumburka v Severních Čechách. Český

byl hlavní rozhovor čísla. Martina Koudelková, zakladatelka

Goodwill sice nakonec se svým vlastním flightem chyběl,

a předsedkyně správní rady MA-MA Foundation, představila

ale hrdě jej zastoupila Simona Havlová s týmem Tadeáškovy

projekt Plňme přání a zajímavou přednášku, která se

jesličky, která získala ocenění v kategorii Partner ČG 2015.

následně změnila v inspirativní debatu o spokojenosti,

Počasí se vydařilo a všichni si užili spoustu zábaby. Výtěžek

motivaci a udržení zaměstnanců, měla Michaela Vágnerová,

ze startovného a vstupného byl věnován na podporu projektu

specialistka HR a interní koučka pojišťovny Kooperativa. Již

Plňme Přání.

teď se těšíme na léto 2017!

Další akce, na které se v KPCG můžete těšit, naleznete
v Kalendáriu na str. 30.
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ČESKÝ GOODWILL 2016
t: red
f: archiv HPCG

tvoříme goodwill
tvoříme aktivní
hodnoty vaší firmy

Rodina Český Goodwill
se rozrostla na 214 členů

efektivní poradenství
v řízení podniku
a marketingu pro malé
i velké firmy

Čtvrtý ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill 2016, je čerstvě za námi.
V mnoha ohledech byl rekordní, ale především znovu potvrdil, že v tuzemsku existuje mnoho
podnikatelů a společností, kteří ke svému podnikání přistupují odpovědně, dodržují základní
morální principy, jednají eticky… a lidé si jich pro to váží.

Český Goodwill 2016 odstartoval tradičně v polovině května

Díky tomu je značka Český Goodwill vnímána jako prestižní

ocenit firmy, které ke svému podnikání přistupují

nominační fází. Široká veřejnost byla prostřednictvím

ocenění samotnými podnikateli i širokou veřejností. A tato

odpovědně,“ hodnotí manažerka projektu Markéta

masivní mediální kampaně vyzvána, aby se alespoň na

prestiž rok co rok vzrůstá, stejně jako známost značky.

Nová a dodává: „Stejně tak je pro nás velikou odměnou

okamžik pozitivně zamyslela, zda lidé nemají ve svém okolí
firmu, o které by dokázali upřímně říci, že si jí váží. Do konce

vidět, jakou morální vzpruhu přinášíme prostřednictvím

Ročník plný rekordů

června takto nominovali 115 společností a podnikatelů, které
považují za svůj vzor.

nominace českým podnikatelům, kteří pak díky tomu
získají motivaci dělat další obdivuhodné věci pro své

I přes náročné kvalifikační podmínky a nemalý závazek

okolí.“

odpovědnosti, které ocenění Český Goodwill na své

Český Goodwill není pro každého

účastníky klade, se úspěšně daří budovat značku ČG.

Nezbývá než těšit se, co příští rok přinese jubilejní

O nárůstu nejlépe hovoří tvrdá data. Jen v letošním roce se

5. ročník ocenění Český Goodwill.

Ačkoli v prvním kole zpracování nominací jich bylo –

podařilo:

z důvodu duplicity - vyřazeno pouze minimum, dále

•

postoupilo jen necelých 65 % nominovaných firem. Zbývající
subjekty neprošly důkladným hodnocením dalších kol

dosáhnout nárůstu o více než 25 % v počtu platných
nominací

zpracování nominací. Dokonce byl letos odhalen i první

•

získat rekordní počet finalistů ocenění Český Goodwill

pokus o podvod.

•

překročit hranici 100 000 návštěvníků webu projektu

Přestože na ocenění Český Goodwill může svou nominaci
poslat každý, tedy v krajním případě může člověk nominovat
i sám sebe, ocenění Český Goodwill rozhodně není pro
každého. Získat jej mohou pouze ti nejváženější podnikatelé
a společnosti, kteří jdou příkladem a jsou skutečným vzorem
pro své okolí.
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4. ročník ČG v číslech
nominace přijaté:		

115

cesky-goodwill.cz

nominace platné:		

111

•

zdvojnásobit počet fanoušků projektu na Facebooku ČG

počet finalistů:		

74

•

atakovat rekord v počtu přijatých hlasů pro Osobnost

oceněné firmy:		

15

počet hlasů veřejnosti:

11.364

ČG z roku 2014.
„Velice nás těší vzrůstající důvěra veřejnosti a její zájem
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OHLÉDNUTÍ

INVESTICE

t: red a Andrea Grubnerová

t: Jan Martínek, Petr Hlavatý

f: Andrea Gruberová

f: Praga Cars

Splnili jsme přání
Český Goodwill ve spolupráci se svým
partnerem nadačním fondem MA-MA
Foundation splnil sen 14leté Katce, která již
tři roky úspěšně bojuje s leukémií. Jejím snem

Československý supersport
Praga R1 - na závody i pro zábavu

bylo stát se na den hvězdou, což se díky všem
zúčastněným povedlo, a na konci dne jsme
viděli na Katčině šťastné tváři slzičky štěstí.
Jedenáctiletá Kateřina Říhová z Velin na Pardubicku

tým TV Prima z pořadu Top Star a doprovázel ji až do Red

sportovala, hrála na kytaru a pomalu se u ní začínaly

Salonu ve Vězeňské ulici.

objevovat i známky puberty. Ze dne na den však muselo jít
vše stranou. Lékaři jí totiž diagnostikovali nejtěžší formu

Proměna v Topmodelku

leukémie - letos březnu ukončila léčbu. Přestože nemoc

Praga je jednou z nejstarších značek automobilů na světě, vznikla před více než sto lety a od
roku 1907 vyráběla osobní a nákladní automobily. V obou těchto oblastech slavily mnohé vozy
Praga úspěch. Během období První republiky se Praga začala také věnovat výrobě letadel,

zasáhla devadesát osm procent buněk celého těla a lékaři jí

Zde již čekal tým stylistů a kadeřníků v čele s hvězdným

vojenských vozidel včetně tanků, transportérů, motocyklů a zemědělské techniky. Praga tak byla

nedávali moc šancí na přežití, má nyní velmi dobré vyhlídky

vizážistou Pavlem Kortanem, jehož služeb využívá například

jedním z průkopníků, kteří přispěli technologickému pokroku v první polovině 20. století. Po

pro to, začít zase normálně žít. Po tak těžkých časech

Simona Krainová nebo Andrea Verešová. Pavel Katku

Druhé světové válce se Pragovka musela přeorientovat pouze na výrobu nákladních automobilů

rozhodně bylo na místě vyrazit do Prahy splnit Kačce sen.

zasvětil i do nejnovějších trendů líčení, aby byla vždy šik.

a součástek do motorů. I tam ale firma slavila úspěchy, především se slavným modelem V3S, jehož

Po dokonalé proměně včetně nového účesu a manikúry byla

konstrukce byla i vzorem pro slavný Hummer.

Díky Českému Goodwillu, který oslovila MA-MA

úplným vrcholem dne společnost Báry Zelené, finalistky

Foundation s projektem Plňme Přání, se podařilo uspořádat

České Miss, která Katce ukázala, jak vypadá správná chůze

fantastický den, který Katce jistě pomohl zapomenout

modelek a jak se tvářit při profesionálním fotografování,

na těžké předchozí strasti. Jsme hrdí, že Český Goodwill

které si Katka také naostro vyzkoušela.

Dnešní nástupce, česká společnost Praga Export, vyrábí

Lehký a precizně ovladatelný

prostřednictvím své dceřiné společnosti Praga Cars ve
slovenské Orechové Potôni supersportovní automobily

Taková je základní filosofie Pragy R1. Dříve exotické

pro víkendové jezdce i profesionální závodní týmy. Koupě

konstrukční materiály již nejsou výsadou továrních týmů

takového náčiní nemusí na první pohled vypadat jako

a jednoduchost trubkového rámu nemůže soupeřit v poměru

racionální investice, ale na pohled druhý se může jednat

váhy k tuhosti s karbonovým monokokem. Přidejte

podepsaného Nikol s motivem oblíbené „Ajfelofky“.

o docela rozumný krok, který vám minimálně emocemi

nekompromisní bezpečnost, příkladnou spolehlivost,

vynahradí vložené finanční prostředky a navíc, v porovnání

propracovanou aerodynamiku, atraktivní design a pochopíte,

Katka divit, když ji v obchodě C&A při hledání nových

Všem partnerům a dobrovolníkům děkujeme za nezištnou

pořizovacích i provozních nákladů nemá Praga R1

proč je Praga R1 rozumnou investicí.

svršků oslovila její oblíbená bloggerka Nicole @CupOfStyle

podporu a Katce přejeme mnoho zdraví! Pokud i Vy víte

konkurenci. Výkony se Praga totiž řadí na úroveň vozů

a pomohla vybrat ty nejlepší šaty. Manažerka obchodu ji

o někom, kdo by si zasloužil splnit svůj sen, nebo byste sami

LMP3 tedy ještě nad speciály GT3 a Formule 2.0, zatímco

R1 se svým zaměřením nijak netají. Tohle auto bylo

navíc věnovala oblečení a doplňky v hodnotě přesahující

rádi pomohli s plněním snů jiným, neváhejte kontaktovat

provozními náklady a spolehlivostí se blíží Cliu Cup.

vyvinuto jako ideální nástroj pro každého, kdo chce při

7.000 Kč. Katka už snad ani nestačila vnímat, že se připojil

nadační fond: www.mamafoundation.cz.

a tým HPCG mohl být přitom a pomoci s oslovením všech
zúčastněných partnerů.

Nakonec přišel slavnostní přípitek sektem Rosé de Spielberg
a rozkrojení výtečného dortu z kuchyně Red Salonu. Katka

Nákupy to začalo

ještě dostala dárečky od MA-MA Foundation vč. trička

Protože vše bylo plánováno jako překvapení, nestačila se
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Rozměry:
Praga R1 2,0l Basic:

Praga R1T 2,0L Turbo:

210bhp / 220Nm / 585 kg

370bhp / 470Nm / 620 kg

Na okruh po vlastní ose

Další investiční příležitost

Renault Sport Formula 2.0,

Praga R1S 2,0l barrel throttle body:

Praga R1R

Úplnou hvězdou mezi track days auty je pak Praga R1R,

Společnost Praga Cars od svého vzniku v roce 2010,

1998 cm3, 4 válce, 16 ventilů

235bhp / 250Nm / 592 kg

400bhp / 530Nm / 700 kg

sesterské auto er jedničky se silniční homologací. Svoji

neustále rozšiřuje nabídku svých modelů a pro rok 2017

myšlenkou R1R bezezbytku splňuje definici track day car

má naplánovaný začátek vývoje zcela nového vozu, který

a svým způsobem ji i překonává. Track day auta jsou totiž

svými parametry předčí všechny dosavadní modely. V rámci

homologována pro silniční provoz, ale jako „doma“ se cítí

urychlení vývoje nových i podpory stávajících projektů

spíše na závodním okruhu než na silnici.

a s důrazem na důslednou prezentaci značky, přináší

965 x 4144 x 1800 mm (v x d x š)

Motor:

společnost Praga Cars možnost investiční spolupráce
Pro vyšší cestovní komfort nesdílí R1R se svojí sestrou

s partnery, kterým tím nabízí unikátní možnost podílet se

formulovou koncepci pevného uložení motoru. Ten je

na budoucnosti výroby exkluzivních automobilů ve střední

společně s převodovkou uložen v pryžových silentblocích,

Evropě. Další informace je možné projednat osobně.

čímž se z kokpitu odstranily pro silniční provoz nežádoucí
vibrace. Tato zásadní změna v konstrukci společně

Více informací o vozech Praga R1 a R1R vč. možnosti

s upraveným zavěšením kol a odstředivou spojkou, umožňují

pronájmu naleznete na webu spol. Autotechnologi

plynulou jízdu i v silničních podmínkách a dopřejí řidiči

(www.autotechnologi.cz), která je oficiální obchodním

opravdu jedinečný pocit. Ten přejde v euforii v momentě,

zástupcem a servisním centrem pro ČR.

kdy s vozidlem dorazíte na závodní okruh a začnete do
plna využívat jeho potenciál.
Mohutnější převodovka
a přepracovaný turbo sytém
umožnily zvednutí výkonu až
k hranici 400 koní, který s váhou
700 kg umí opravdu zacvičit!
jízdě využívat aerodynamického přítlaku. Už od pohledu je

a zlepšují průběh točivého momentu. R1T pak využívá

Vysoký výkon a současné

jasné, že inspirací byly vozy vytrvalostních závodů kategorie

systém přeplňování turbodmychadlem a je z celé trojice

zachování podstatné části

Le Mans Prototype (LMP). Oproti těmto aerodynamickým

výrazně nejvýkonnější a svým divokým naturelem určena

generovaného aerodynamického

extrémistům pak R1 nabízí kompaktnější řešení po všech

pokročilým jezdcům.

přítlaku dělají na okruhu
z R1R nejrychlejší sériově

stránkách vč. geniálního spojení aerodynamické funkčnosti
Přestože je Praga R1 vynikající závodní vůz, celou třetinu

vyráběné auto s registračními

produkce závodních vozů Praga Cars nečeká soutěživé

značkami. Neoficiálně jde rovněž

Praga ale samozřejmě není speciál LM1 a to přináší hned

hašteření. Praga R1 spojuje rychlost se zábavou a bezpečností

i o nejrychlejší sériově vyráběné

několik výhod. V první řadě nemusíte vlastnit továrnu

takovým způsobem, že si ji mnoho klientů pořizuje pouze

auto na území Česka a Slovenska!

na automobily, abyste si ji mohli dovolit, a v druhé řadě

pro zábavu z jízdy na okruhu. Vynikající mechanická

nemusíte mít za sebou plnohodnotnou závodní kariéru,

přilnavost a vyváženě předvídavá jízda s aerodynamickým

Praga R1R zajede na okruhu

abyste se nemuseli bát ji řídit. Tohle plně uzavřené auto

přítlakem z R1 dělají ideální nástroj pro začínající jezdce,

rychlejší čas než valná většina

je primárně stavěné s důrazem na minimální náklady

kteří se jízdu na okruhu teprve učí, stejně tak jako pro

profesionálních závodních vozů,

a maximální bezpečnost.

vyznavače takzvaných track days, tedy nezávodní jízdy

ovšem z okruhu domu dojede bez

na okruhu. Navíc R1 je od prvopočátku stavěna jako vůz

pomoci kamionu a pro ježdění

závodní, tudíž na rozdíl od sériových aut se okruhovým

nepotřebuje ani tým mechaniků.

ježděním neničí a komponenty jako motor a převodovka jsou

Tento unikátní vůz, který je nyní

Praga R1 je k mání ve třech motorových variantách R1, R1S

dostatečně dimenzovány na tyto radovánky. O bezpečnosti to

ve fázi prototypu, bude vyroben

a R1T. R1 disponuje základní variantou motoru Alpine pro

platí dvojnásob, protože na rozdíl od běžných cestovních aut

v limitované sérii 68 kusů.

Formuli Renault 2,0L. R1S využívá rovněž atmosférické

je pilot chráně celokarbonovým monokokem s předsazenými

plnění, ovšem s optimalizovaným sáním, výfukem a zcela

crashboxy.

s neotřelým designem.

3 varianty pro všechny typy jezdců

unikátním tělesem tzv. čtyřklapky, které zvýšily výkon
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PŘIHLÁŠKA

KALENDÁRIUM
Vítejte v elitním klubu pro zvané

Kalendář akcí

KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL

Přehled akcí KPCG, na které se můžete
v nejbližší době těšit.

•

prestižní KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL: platforma pro sdílení know-how, výměnu zkušeností, získávání
obchodních kontaktů a networking

2/11

Pravidelné komorní
setkání členů KPCG

27/11

Adventní koncert – charitativní

•

přístup k prémiovému business obsahu: průzkumy, analýzy, komentáře a další aktuální informace pro růst Vašeho
podnikání

MA-MA Foundation

•

pravidelný odběr čtvrtletníku Magazín KPCG

•

možnost prezentace v médiích Český Goodwill (web, čtvrtletník a další) a přímé komunikace s ostatními členy KPCG

•

možnost přímé nabídky produktů a služeb členům KPCG a doporučování členů dalším subjektům

První středu v měsíci listopadu se tradičně bude konat

Charitativní adventní koncert se bude konat v La Fabrice

pravidelné komorní setkání členů KPCG a příznivců

Praha na první adventní neděli. Koncert pořádá nadační

a přátel ocenění Český Goodwill. Polední zkouška sirén

fond MA-MA Foundation s projektem Plňme přání

Vám připomene, že v šest večer na Vás opět čeká vybraná

a vystoupí ambasadoři tohoto projektu. Těšit se můžete na

•

pozvání na akce KPCG a partnerské VIP akce (hospodářské komory, oborová sdružení, konference, semináře a další)

společnost dalších vážených českých podnikatelů. Budete-

kapelu Jakub Děkan Band, iluzionistu Radka Bakaláře a další
zajímavé hosty. Večerem bude provázet moderátor Martin

•

2x volný vstup na eventy pořádané KPCG (semináře, setkání za účelem navázání obchodních vztahů atp.)

li chtít probrat nějaký problém, představit nový projekt či
nápad, jen tak si popovídat a přijít na jiné myšlenky, nebo

Kraus. Veškeré informace sledovat na webu a FB nadačního

•

slevy na služby u vybraných partnerů (obchod a finance, média, life style a jiné)

budete třeba jen poblíž, zastavte se, jste srdečně vítáni.

fondu MA-MA Foundation www.mamafoundation.cz
a www.facebook.com/www.mamafoundation.cz

Nadcházející termíny:
2. 11. 2016 v 18,00 hod

Termín:

27. 11. 2016

7. 12. 2016 v 18,00 hod (Vánoční setkání)

Místo:

Praha, La Fabrika

a další výhody za 499

Kč / měsíc*

* při platbě na 12+ měsíců, cena neobsahuje DPH, cena platná do 30. 11. 2016

Uzavřený klub pro zvané členy, více info na www.kpcg.club

Místo konání:
Restaurace Mincovna, Staroměstské náměstí 7, Praha 1

23/11

Představení Etického
kodexu Český Goodwill

Rodina Český Goodwill po třech letech čítá 140 členů
– podnikatelů a firem, kterých si lidé váží. Po skončení
letošního 4. ročníku počet vážených českých podnikatelů
překročí hranici 200, a proto nastává ten pravý čas pro
vznik Etického kodexu Český Goodwill. Kodex poskytne
rámec minimálních požadavků na etiku českého podnikání,
díky kterým bude pro účastníky projektu snazší naplňovat
závazek převzatý od veřejnosti v podobě důvěry a nominace
na ocenění Český Goodwill.

Vaše přihláška
Seriál: Charitativní TALK SHOW
Martina Krause
Talk show M.K.Show má nejen pobavit diváky, ale také
finančně přispívat tam, kde je to potřebné. Podporuje osoby

KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL
Objednávejte na emailu: klub@cesky-goodwill.cz, nebo zašlete vyplněný formulář na adresu HPCG:
Jméno / Firma:

v těžké životní situaci, projekty nadací či sdružení, které
pomáhají potřebným. Projekt Plňme přání nadačního fondu

Adresa (ulice, město):

MA-MA Foundation je toho součástí. Přijďte se pobavit
a zároveň přispět na dobrou věc!

Kontaktní e-mail:

Místo konání: Divadlo Na Prádle, Praha

Kontaktní telefon:						PSČ:

Termín konání: 10. 11. 2016

DIČ / IČ: 							12 měs. 			24 měs.

Hosté večera: Kazma a Richard Nedvěd

provozuje:

Termín:

23. 11. 2016

Termín konání: 13. 12. 2016

ISO Consulting s.r.o. člen skupiny HPCG

Místo:

bude upřesněno

Hosté večera: Petr Koukal a Saša Rašilov

Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1
IČ: 28404416; DIČ: CZ28404416
ČBÚ: 43-3406880267/0100

www.hpcg.cz | klub@cesky-goodwill.cz | +420 602 700 327
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Praga R1 Customer Sport

staňte se pravým závodním pilotem
bez starostí o vlastní tým s programem
Autotechnologi Praga Arive & Drive
V Autotechnologi performance centru vám nabízíme nejen prodej a pronájem, ale především kompletní
servis jak vašeho civilního vozu Praga, tak kompletní servis závodní verze od příprav na závod až
po technické zajištění na okruhu. Vy sami se staráte jen o to, jak se dopravit na závod se svou helmou
a overalem, vše ostatní je na na nás. Nezáleží na tom, zda vůz vlastníte, nebo si jej jen chcete pronajmout.
Technologi-Praha s.r.o. | Türkova 2297/22, Praha 4 | +420 774 744 890 | www.autotechnologi.cz

