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ROZHOVOR 
Peter Mihók 
„Současný systém demokracie nás 
odvádí od řešení základních problémů.“

TÉMA 
Kybernetická ekonomika, aneb Nová průmyslová revoluce
Život je změna, ale prosadit inovace není lehké
Fair play se snažíme prosazovat zespodu

SLOUPEK INVESTORAGE 
Měna krytá zlatem? 1 USD = 8 000 CZK





Již v závěru loňského roku bylo více než patrné, že rok 2016 
bude plný výzev a zvýšených nároků na každého z nás. A 
protože náš každodenní život primárně ovlivňují politická 
a národohospodářská situace, věnujeme první letošní 
vydání Magazínu KPCG právě ekonomice a otázkám, které 
ekonomickou situaci České republiky podmiňují.

Podrobný přehled globálních výzev, kterým budou 
podnikatelé v roce 2016 čelit, popsal předseda pařížské 
Mezinárodní obchodní komory Peter Mihók v rozhovoru, 
který poskytl exkluzivně pro Magazín KPCG u příležitosti 
jednání o prestižní záštitě této  organizace s celosvětovou 
působností nad letošním 4. ročníkem ocenění Český 
Goodwill. První část velkého rozhovoru Vám přinášíme na 
stranách 16 až 20. 

Další faktor, který v následujících desetiletích podstatně 
změní ekonomickou rovnováhu sil, představuje postupující 
digitalizace průmyslu a kybernetizace práce, po právu 
označované jako nová průmyslová revoluce nebo také 
Průmysl 4.0. Tomuto tématu se věnujeme blíže na straně 9.

Prosperující ekonomika a zejména Průmysl 4.0 nemůže 
existovat bez inovací. Protože jsme si toho velmi dobře 

vědomi, v projektu Český Goodwill věnujeme inovacím 
samostatnou kategorii. Za uplynulé tři ročníky v ní bylo 
oceněno již sedm firem, přičemž každá se může pochlubit 
jedinečným novátorským počinem. Jak se jim „našim“ 
inovátorům daří a jak hodnotí podmínky pro výzkum a 
vývoj v České republice, se dozvíte na straně 10.

Také v letošním prvém vydání Magazínu KPCG naleznete 
pravidelné rubriky PRO.Byznys, Investorage, Kalendář 
akcí, které byste si neměli nechat ujít, a trochu LifeStylu pro 
oddych.

Přeji Vám jaro plné nových začátků a inspirativní čtení.

EDITORIAL

QUO 
VADIS?

Začátek roku tradičně bývá ve 
znamení finalizace plánů na další 
rok a očekávání, co nového nás v 
nadcházejícím roce čeká…
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Lenka Hlavatá 

managing partner HPCG
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AKTUÁLNĚ

Výroční setkání laureátů ocenění 
Český Goodwill

Ve středu 27. ledna se uskutečnila první oficiální letošní akce 
Klubu Partner Český Goodwill (KPCG) - Výroční setkání 
laureátů ocenění Český Goodwill. Na tři desítky hostů 
strávilo příjemné odpoledne ve společnosti Andyho Warhola 
v Gallery of Art Prague na Staroměstském náměstí v Praze.

Setkání u číše vína se neslo v přátelské atmosféře za 
přítomnosti více než třiceti hostů z řad nositelů ocenění 
Český Goodwill napříč ročníky a příznivců projektu. U této 
příležitosti byly představeny plány KPCG na společné 
aktivity vážených českých 
podnikatelů v průběhu 
roku 2016, jejichž cílem 
je přispět ke kultivaci 
podnikatelského prostředí 
v České republice i růstu 
goodwillu celé společnosti.

Rovněž byly představeny 
novinky pro 4. ročník ocenění Český Goodwill 2016, jehož 
nominační fáze odstartuje tradičně v květnu. Nejvýznamnější 
z nich je koncept ambasadorů projektu Český Goodwill. 
U příležitosti Výročního setkání laureátů ocenění Český 
Goodwill 2016 byly předány jmenovací dekrety třem 
váženým osobnostem, které přijaly funkci čestného 
ambasadora. 

Zdroj: Český Goodwill

Český Goodwill 2016 ozdobí prestižní 
záštity

Pro čtvrtý ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, 
Český Goodwill 2016, získal pořadatel, poradenská skupina 
HPCG, prestižní záštity. Svůj patronát nedávno potvrdila 
Jaroslava Jermanová, která tak projektu poskytla záštitu již 
potřetí.

Nově se nadcházející ročník ocenění Český Goodwill 
může, jako jediný v České republice, pochlubit prestižní 

mezinárodní záštitou, kterou nad projektem převzala Světová 
federace obchodních komor při Mezinárodní obchodní 
komoře se sídlem v Paříži.

Zdroj: HPCG

Česká republika bude poprvé v historii 
hostit světovou přehlídku hudby

V létě letošního roku se hudební nadšenci a příznivci 
symfonické dechové hudby dočkají světového unikátu. 
Poprvé v historii se v Praze a středních Čechách bude konat 
mezinárodní konference WASBE, která zprostředkuje návrat 

ke kořenům české dechové 
hudby. Konference WASBE 
Prague 2016 se uskuteční 
v termínu od 8. do 11. 
července. 

Na návštěvníky čekají 
zajímavé přednášky 
a masterclassy, ale také 

koncerty v nejprestižnějších pražských sálech. Vystoupí 
na nich domácí i zahraniční špičky v oboru. Na odpolední 
koncertech dostanou prostor domácí poloprofesionální 
a školní orchestry. Případní zájemci se mohou již nyní 
registrovat na wasbeprague.com. 

Zdroj: HPCG

TÜV SÜD slaví 150 let

Světová certifikační autorita TÜV SÜD slaví v roce 2016 
150. výročí od svého založení. Historie TÜV SÜD se začala 
psát 6. ledna 1866 v Mannheimu, když 22 bádenských 
společností založilo „Společnost pro dohled a zabezpečení 
parních kotlů“. Aktu předcházelo neštěstí, které se odehrálo 
o rok dříve. V místním pivovaru tehdy vybuchl parní 
kotel. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. A tak již 150 let 
společnost TÜV SÜD dohlíží na bezpečnost pod heslem 
„Budovat důvěru“. TÜV SÜD Czech také dohlíží na 
transparentní průběh ocenění Český Goodwill.

Zdroj: TÜV SÜD Czech

 Foto: archiv KPCG

http://www.cesky-goodwill.cz/novinka/647/kpcg-zahajil-novy-rok-uspesnym-setkanim-laureatu-oceneni-cesky-goodwill/
http://www.hpcg.cz/novinka/cz/337/hpcg-ziskala-prestizni-zastity-pro-novy-rocnik-oceneni-cesky-goodwill/
http://www.hpcg.cz/novinka/cz/334/svetova-konference-wasbe-poprve-v-cr/
http://www.tuv-sud.cz/cz-cz/sekce-pro-tisk-a-media/aktuality/duvera-budovana-od-roku-1866-tuev-sued-slavi-150-let-sve-existence


Když v závěru loňského roku 
uveřejnila Světová banka novou 
zprávu „Doing business“, zaplavily 
tuzemská média oslavné články o tom, 
jak se podmínky pro podnikání u nás 
zlepšily. Česká republika se v žebříčku 
hodnocení Světové banky posunula o 
osm příček ze 44. na 36. místo. 

O tom, že podmínky pro podnikání je potřeba zlepšovat, 
není třeba spekulovat. Zejména malé a střední podniky tvoří 
páteř ekonomiky, vytváří hodnoty, přispívají ke stabilitě 
a výraznou měrou se podílejí na zaměstnanosti i celkové 
prosperitě regionů. Jak podmínky pro svou činnost vnímají 
sami čeští podnikatelé? Na to jsme se zeptali přímo jich 
v pravidelném průzkumu HPCG. 

Vymahatelnost práva horší než 
byrokracie

Česká republika je často kritizována za vysokou míru 
korupce a malou transparentnost. Téměř čtyřicet procent 
(39,1 %) respondentů se však domnívá, že situace v ČR 
není o nic horší než v okolních vyspělých státech, přičemž 
tyto jevy nelze nikdy zcela eliminovat. Čtvrtina českých 
podnikatelů je přesvědčena, že situace je vážná, zejména 
kvůli negativnímu dopadu na příliv zahraničních investic. 
Další pětina dotázaných souhlasí s tím, že kritika je zcela 
oprávněná. Obojí je podle nich u nás nejhorší z celé Evropy 
a zásadně to poškozuje reputaci ČR i jednotlivých podniků.

„Je smutné, když se na ministerstvech odehrávají krádeže 
za bílého dne v hodnotách miliard korun formou zakázek 

přihraných firmám, v nichž mají zadavatelé dokonce 
podíl. Nicméně je zbytečné trávit čas nad statistikami 
nebo lamentováním, radši se snažíme prosazovat fair play 
zespodu,“ zhodnotila Radka Martínková, spolumajitelka 
firmy Bamboolik.

Za slabou stránku ČR bývá označováno také nestálé 
legislativní prostředí a přebujelá byrokracie. Polovina 
dotázaných potvrzuje, že toto je problém, který firmy stojí 
každoročně značné prostředky navíc. 15,4 % dotázaných 
poukazuje na to, že horší než nestálost legislativy a velká 
byrokracie je špatná vymahatelnost práva v tuzemsku. Pětina 
(19,2 %) tuto záležitost bere sportovně s tím, že člověk i 
firma musí být flexibilní a umět se přizpůsobit měnícím 
se podmínkám. „Pouze ti nejsilnější přežijí,“ uvedl Radek 
Brunner, majitel společnosti Kobras.

Čeští podnikatelé věří svému poslání 

Přes všechny překážky, kterým musí čeští podnikatelé 
každodenně čelit, zůstávají optimisty. Podnikání berou 
jako své poslání a jsou přesvědčeni, že podnikat odpovědně 
s dlouhodobou vizí má smysl. Jednoznačně a bytostně jsou 
o tom přesvědčeny tři pětiny (61,5 %) dotázaných. Dalších 
35 % respondentů tomu pevně věří i přesto, že občas si musí 
připomínat, že to skutečně smysl má.

Rovněž v otázce na postavení podnikatelů v současné 
společnosti, převládá pozitivní přístup. Přestože třetina (30,4 
%) podnikatelů má občas pocit, že by se člověk pomalu měl 
stydět za to, že je podnikatelem, další pětina (21,7 %) se 
domnívá, že postavení podnikatelů ve společnosti je dobré 
a podnikatelé platí za vážené autority a morální vzory.

TÉMA
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t: red 

f: pixabay.com

Jak se podniká v Česku? Snažíme se 
prosazovat fair play zespodu



Internet věcí, digitalizace a kyberne-
tizace – to jsou přímí účastníci 
průmyslové revoluce 4.0, která už 
začala. Během deseti dvaceti let změní 
naši společnost a nevyhnutelně se 
dotkne každého z nás. Štěstí přeje 
připraveným… a co nás tedy čeká?

Nová průmyslová revoluce, tzv. Průmysl 4.0, se v loňském 
roce stala hodně diskutovaným tématem také v tuzemském 
prostředí. Největší zásluhu na tom bezpochyby měla Česko-
německá obchodní a průmyslová komora. Digitalizace 
průmyslu, která je hlavní charakteristikou Průmyslu 4.0, zatím 
dosáhla nejvyššího stupně v Německu, který je zároveň naším 
nejvýznamnějším obchodním partnerem. 

Je proto přirozené, že charakter vzájemných vztahů mezi 
oběma zeměmi ovlivňuje i tento nový trend. Zájem úzce 
spolupracovat v oblasti digitálního propojování hospodářství 
pak představitelé vlád Česka a Německa stvrdily v závěru roku 
podpisem dohody o strategickém partnerství. O tomto aktu 
jsme informovali v minulém čísle Magazínu KPCG.

Čeká nás kybernetická ekonomika 

Podstatou Průmyslu 4.0 je digitální propojování jednotlivých 
dílčích kroků výrobního procesu firmy, v rámci dodavatelsko-
odběratelských vztahů i na úrovni národních ekonomik. Jinými 
slovy, kdekoli to půjde, roboti nahradí lidskou sílu. Výsledkem 
bude především eliminace chyb způsobených lidským 
faktorem. Ruku v ruce s tím, jak se chybovost bude limitně 
blížit nule, vzroste efektivita produkce.

„Digitální transformace se dotkne téměř všech oblastí 
hospodářství a společnosti a povede k jejich dalekosáhlým 
změnám – tudíž i ke změnám našich tradičních obchodních 
modelů. Současně máme před sebou stále náš hlavní úkol, jak 
lze pro hospodářství i společnost využít možností digitalizace 
a snížit související rizika na minimum,“ uvádí k tématu šéf 
TÜV SÜD Axel Stepken.

Za lidi budou pracovat stroje

Robotizace s sebou nese celou řadu rizik. Necháme-li stranou 
hrozbu převzetí moci roboty nad lidstvem, před níž varoval 
Karel Čapek ve svém dramatu R.U.R. již v roce 1920, je 
důležité zmínit otázku bezpečnosti dat, závislosti na elektřině 
či diametrálně odlišné požadavky na vzdělávání, než jaké 
reflektuje současný školský systém. 

Dále lze očekávat, že Průmysl 4.0 bude mít zásadní vliv na 
zaměstnanost. Z principu věci robotizace ovlivní především 
nejméně kvalifikované či automatizované pozice. Podle Úřadu 
vlády probíhající revoluce nejvíce ohrozí úředníky, pracovníky 
v administrativě, řidiče, pokladní či pracovníky v lesnictví 
a příbuzných oborech. Naopak, mezi nejméně ohrožené 
budou patřit pozice manažerské a lékařské a jiné vysoce 
specializované.

Proces digitalizace hospodářství zintenzivní v následujících 
patnácti dvaceti letech. Je potřeba se bát? Odpověď přinese čas. 
Vezmeme-li příklad Japonska, kde je robotizace a automatizace 
zatím nejdál a současně platí za nejvyspělejší a nejbohatší stát 
světa, vyhlídky převažují pozitivní.

TÉMA
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f: pixabay.com

Stojíme na prahu nové 
průmyslové revoluce
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Proč jste se rozhodl stát ambasadorem ocenění Český 

Goodwill?

Po predstavení projektu Český Goodwill jeho organizátormi 
a vzrastajúcej popularite tohoto projektu medzi SME ma 
napadla myšlienka zapojiť do propagácie projektu významné 
osobnosti s podnikateľského a spoločenského života, 
aby svojou váhou autority a spoločenským postavením 
propagovali ideu projektu. Zároveň byť Ambasadorom 
je aj o objavovaní skvelých českých malých a stredných 
spoločností, ktoré nie sú veľmi „marketingovo známe“, ale vo 
svojom regióne majú svoju vážnosť a úctu.

Co je Váš osobní cíl, kterého byste chtěl jako ambasador 

projektu Český Goodwill dosáhnout?

Mojim cieľom je byť poslom myšlienky projektu, zapojiť 
širokú verejnosť do projektu a vyzdvihovať každého 
úspešného podnikateľa, osobnosť, talent, filantropa, ktorý 
svojou prácou úspešne reprezentuje svoju vlasť doma, 
v zahraničí.

Ďalším cieľom je vyzdvihnúť mladé talenty, pedagógov, 

školy, aby široká verejnosť svojim hlasovaním dala poctu 
týmto ľudom, a zároveň aby podnikatelia, ale aj občania mali 
projekt Český Goodwill k svojej realizácii a splnenie ich snov.

Co se Vám ve Vaší dosavadní kariéře povedlo, co 

považujete za svůj největší úspěch?

Ak je to v súkromnej kariére, tak určite skvelá rodina, bez 
ktorej by som nemohol vykonávať svoje povolanie a aktivity 
na úkor rodiny. V profesionálnom živote, že som sa dokázal 
svojou tvrdou prácou vypracovať na uznávaného manažéra 
a zároveň, že počas tejto cesty som stretol a stretávam 
skvelých ľudí, ktorí sú mojimi mentormi a priateľmi zároveň.

Děkujeme Vám za rozhovor.

Ing. Peter Beck 
působí jako business development manager 

Trenkwalder a.s., člen ekonomické a zahraniční komise 

Slovenské obchodní a průmyslové komory (SOPK), 

expertní poradce Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR), 

poradce předsedy Korejské obchodní komory v ČR 

(KOTRA) aj.

E-mail: pb(at)cesky-goodwill.cz

ROZHOVOR

„Chci, aby Český 
Goodwill byl 
splněním snů,“ 
říká ambasador 
Peter Beck
Stal se iniciátorem konceptu ambasadorů 

projektu Český Goodwill a zasloužil se o to, že 

novému ročníku ocenění poskytla prestižní 

záštitu Mezinárodní obchodní komora se 

sídlem v Paříži a Světová federace obchodních 

komor. Peter Beck v lednu převzal jmenovací 

dekret čestného ambasadora a v následujícím 

rozhovoru přibližuje své motivy a cíle.

t: red 

f: archiv HPCG





ROZHOVOR 

Gastroinovace: 
australský pštros na italský způsob
Inovace jsou důležité ve všech oborech podnikání, a tedy i v gastronomii. Nejnovější inovací 

v síti restaurací Pizza Coloseum je koncept Maestri Italiani. Inovace, která se zároveň snoubí 

s tradicí, představí počátkem dubna českým gurmánům krále italské klasiky, šéfkuchaře 

Ferrariniho, se kterým exkluzivně čtenářům magazínu KPCG přinášíme rozhovor.

t: red., Klára Šimicová 

f: Pizza Coloseum
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Sergio, kdybyste si jako mladý neprosadil svou, nebyl 

by z Vás dnes šéfkuchař, ale pravděpodobně byste byl 

účetním. Co Vás přimělo stát se kuchařem? 

Moje rodina mně chtěla vybrat školu v technických 
předmětech, jako je účetnictví, ale já jsem se rozhodl stát se 
šéfkuchařem jako otec mého kamaráda! Může za to vlastně 
on.

Byly to tedy těžké začátky?

Ano, avšak s odhodláním a vytrvalostí jsem nakonec 
přesvědčil mou rodinu, aby mi umožnili zapsat se na 
hotelovou školu, která byla asi 100 km od mého rodného 
města. Dodnes si dobře pamatuji, jak jsem musel brzy ráno 
vstávat, abych chytil vlak, a zpět domů se vracel pozdě 
naprosto unaven. Dnes ale mohu říci, že za tyto oběti jsem 
byl bohatě odměněn.

Co je podle Vás to nejdůležitější pro dosažení snů, ve 

Vašem případě být vyhlášeným šéfkuchařem?

V mém životě je pro mě nejdůležitější vášeň pro mou profesi, 
zároveň zvědavost a otevřenost novým věcem a zkušenostem, 
zejména při poznávání jednotlivých surovin, a pak trpělivost 
zkoušet stejné jídlo znovu a znovu a dovést ho k dokonalosti.  

A k tomu je pro šéfkuchaře potřeba pozornosti a péče vůči 
svým zaměstnancům. V kuchyni restaurace je třeba vytvořit 

dobré klima, vybudovat si úzký tým, který je připravený 
táhnout za jeden provaz každý den. Úspěšný šéfkuchař musí 
mít rovněž schopnost naslouchat zákazníkům, s pokorou 
vnímat jejich náladu a úroveň spokojenosti, to nelze vyjádřit 
slovy, ale přečtením tváří lidí v místnosti.

Zkoušíte tedy rád nové věci?

Ano, asi proto, že jsem velmi zvědavý, rád ochutnávám 
a zkouším nové chutě.

Máte naopak nějaký oblíbený klasický rodinný recept, ke 

kterému se rád vracíte?

Jistě, moje babička byla vynikající kuchařka a dělala ty 
nejlepší bramborové gnocchi. Její recept jsem se naučil 
a často jej vařím.

Co byste řekl, že nesmí v žádné italské domácnosti 

chybět?

Určitě těstoviny, panenský olivový olej, bazalka, parmská 
šunka a italská kreativita.

Máte rád, když Vám někdo uvaří, nebo máte pocit, že co si 

sám neuvaříte, není úplně ono?

Všeobecně mám rád dobré jídlo, takže rád jím i to, co uvařili 
jiní. Pravda ale je, že jsem velký kritik.
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A jaké jídlo nebo kuchyně je Vaše nejoblíbenější?  

Samozřejmě italská resp. obecně středomořská, ve které se 
využívají sezónní přírodní suroviny jako panenský olivový 
olej, voňavé bylinky a zelenina, vybraná masa a čerstvé ryby, 
které se v italských restauracích hojně používají. 

Kromě Itálie jste ovšem navštívil a vařil v mnoha různých 

zemích. Jaká kuchyně kromě italské je Vaše oblíbená? Kde 

Vaše recepty sklízely úspěch?

Po italské mám nejraději japonskou a španělskou kuchyni.

Velký ohlas například sklidilo, když jsem v Austrálii 
připravoval pštrosí maso a uvařil jej tzv. na italský způsob. 
V tom je právě kouzlo objevování nových surovin a neustálé 
inovování receptů. 

A jaké italské speciality přivážíte do České republiky 

v rámci konceptu Maestri Italiani? 

Do Česka přivezu speciální čtyřchodové menu, které 
představíme milovníkům dobrého jídla a vína v Pizza 
Coloseum počátkem dubna a které jak věřím, potěší všechny 
i ty nejnáročnější hosty. 

Menu Maestri Italiani 
v Pizza Coloseum:

Fiori di zucchina farciti con formaggio morbido, Involtino 
di pollo agli spinaci, Insalatina di finocchi, arancia e 
pecorino 
Cuketový květ plněný měkkým sýrem, Kuřecí roláda se 
špenátem, Fenyklový salát s pomerančem a pecorinem

Paccheri alla crema di peperoni dolci e dadolata croccante 
di pancetta con quenelle di ricotta 
Těstoviny paccheri s paprikovým krémem, křupavou 
slaninou a ricottovým knedlíčkem

Bocconcini di filetto di maiale al rosmarino su riduzione 
di vino rosso e rostì di patate 
Bocconcini z vepřové panenky na rozmarýnu s redukcí 
z červeného vína a bramborovým rösti

Semifreddo al croccante su crema al cioccolato 
Zmrzlinové semifreddo s krokantem na čokoládovém krému  

Sergio Ferrarini 
Italský šéfkuchař, který se narodil 23. ledna 1961 

v severoitalském městě Ferrara ležící v oblasti Emilia-

Romagna. Od svých 15 let se věnuje kuchařské profesi, 

když si prosadil svou vášeň a přes prvotní nesouhlas 

rodiny dojížděl do 100 km vzdáleného hotelové školy. 

Kromě domácí Itálie působil jako šéfkuchař v řadě 

špičkových restaurací po celém světě např. v Tokiu, 

Melbourne, Nairobi, Vídni, Helsinkách, Madridu a 

mnoha dalších světových metropolích. Je nositelem řady 

prestižních ocenění, členem národního týmu kuchařů 

Itálie aj. Mnohokrát reprezentoval svůj region na různých 

světových „gastro akcích“. Mimo jiné, je jedním ze 

šéfkuchařů Teatro Verdi v Ceseně a hlavním šéfkuchařem 

dodavatele autentických italských surovin pro Pizza 

Coloseum společnosti MARR.



KALENDÁRIUM

Přinášíme vám přehled akcí, které se 
budou konat v nadcházejících několika 
měsících a rozhodně by neměly 
uniknout vaší pozornosti.

Gabriela Slováková, ředitelka věznice, zve členy a přátele 
KPCG na návštěvu tohoto zařízení. Cílem naší návštěvy 
je kromě poznání prostředí, o kterém máme jen mlhavé 
představy, zejména inspirace pro podnikatele o možnostech 
zaměstnání vězňů jakožto účinném nástroji snížení jejich 
recidivy. Nenechte si ujít tento nevšední zážitek a registrujte si 
místo již dnes na: email@cesky-goodwill.cz.

Termín: 13. 4. 2016 v 10,00 hod 
Místo konání: Rozkoš, Světlá nad Sázavou

V pondělí 16. května se počtvrté otevřou nominace na 
ocenění pro podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží. 
Nominace na ocenění Český Goodwill 2016 budou tradičně 
probíhat prostřednictvím on-line formuláře na webu www.
cesky-goodwill.cz a uzavřou se 30. června

Délka trvání: 16. 5. - 30. 6. 2015 
Cena: zdarma 
Místo konání: on-line

Pod patronátem Jany Erbové, majitelky společnosti AC-T 
servis a vítězky kategorie PARTNER Český Goodwill ročníku 
2014, se vydáme na výstup na nejvyšší horu ČR. Doprovod 

nám bude dělat úspěšný český paralympijský atlet Jaroslav 
Petrouš. Přidejte se k nám a podpořte tak děti, které mají 
méně šťastný osud.

Termín: 28. 5. 2016 v 9,00 hod 
Místo konání: Pec pod Sněžkou

Počátkem července se v Praze díky úsilí řady dobrovolníků 
a nadšenců v čele s šéfdirigentem Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR Václavem Blahunkem, čestným ambasadorem 
projektu Český Goodwill, uskuteční jedinečná akce světového 
významu, která nemá v Česku doposud obdoby. Bude jí 
hudební konference a série koncertů v nejprestižnějších 
koncertních sálech Prahy a Středočeského kraje WASBE 
PRAGUE 2016. Info a registrace na www.wasbeprague.com.

Termín: 8. – 11. 7. 2016 
Místo konání: Praha, Kutná Hora

Kalendář akcí

Exkurze do Věznice 
Světlá nad Sázavou

13/4

Charitativní výstup 
na Sněžku

28/5

Mezinárodní konference 
WASBE

8/7

Nominace 
Český Goodwill 2016

16/5
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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

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: 28.7. 2016 
Místo konání: bude upřesněno

II. zářijová konference KPCG věnovaná aktuálním 
ekonomicko-politickým tématům. Stejně jako loni, chystáme 
i na letošní září veřejnou konferenci za účasti předních 
představitelů české politické a podnikatelské reprezentace. 
Předběžný termín akce je 20. září 2016.

Letní setkání KPCG28/7

Připravujeme: 
Konference KPCG

Září
Pravidelné komorní 
setkání členů KPCG

Každý 
měsíc

Zde může být i Vaše pozvánka! 

Pořádáte nějakou akci, která by mohla být zajímavá 
pro ostatní účastníky ocenění Český Goodwill? Rádi 
zde Vaši pozvánku uveřejníme. Ceny od 500,- Kč / 
uveřejnění (bez DPH), pro členy KPCG zdarma. Více 
informací získáte na klub@cesky-goodwill.cz.



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

Jsme zákaznicky orientovanou firmou, poskytující komplexní polygrafické služby 

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

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

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

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

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