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EDITORIAL

KAŽDÝ DEN
ZNAMENÁ ZMĚNU
Je to neuvěřitelné, ale první polovina
roku je za námi a mnoho nových výzev
před námi…
jak jsme již avizovali v minulém úvodníku magazínu KPCG,

ohlednutí za 1. polovinou roku ocenění pro firmy, kterých

rok 2016 je rokem výzev a turbulentně se vyvíjejících

si lidé váží, se dočtete na straně 24. Samozřejmě nechybí ani

geopolitických událostí. Sotva se mírně stabilizovala

kalendář akcí plánovaných v následujících měsících. Dále na

situace imigrace do zemí EU, jeden z jejích nejstarších

Vás čeká na straně 25 rozhovor s čestným ambasadorem plk.

a nejdůležitějších členů ji nejspíše opustí.

Václavem Blahunkem a máme tu čest představit Vám nového
partnera – nadační fond MA-MA Foundation s úžasným

Téma globálních změn, budoucnosti EU a naší tzv. západní

projektem Plňme přání.

civilizace jsme prodiskutovali s Marií Marvanovou,
neobyčejnou ženou s ještě méně obyčejnými životními

Protože nás čekají dva měsíce krásného počasí a dovolených,

zkušenostmi. Jaká bude naše pravděpodobná budoucnost se

tak se pravidelné rubriky Investorage a LifeStyle věnují

dočtete na stranách 20-23.

tématům ryze letním a oddychovým – kabrioletům
a jachtingu.

Motivem letního vydání jsou tradice. Bez tradičních hodnot
by totiž naše budoucnost neměla dlouhého trvání. Přinášíme

Přeji Vám léto s větrem ve vlasech a pěkné čtení.

Vám tedy rozhovor s nositeli titulů Tradice Českého
Goodwillu 2013 a 2015, s pány Davidem Sklenářem, STAP
a.s., a Martinem Hrachem, Rupa a.s.. Neméně zajímavý je
článek o tradiční tiskárně v centru Prahy, která jako jediná
městská tiskárna přečkala několik režimů a více než 130 let
působí na pražském Smíchově. Pohledem Jiřiny Rybáčkové
přinášíme také odkaz Karla IV., který by v květnu oslavil 700
let.
Rovněž již tradičně k poslednímu červnu vyvrcholila
nominační fáze 4. ročníku ocenění Český Goodwill. Krátké

Lenka Hlavatá
managing partner HPCG
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Podnikatelská
delegace do
věznice Světlá nad
Sázavou
V polovině dubna HPCG na
platformě Klubu Partner Český
Goodwill uspořádala podnikatelskou
delegaci do věznici Světlá nad
Sázavou. Hlavním bodem byl
workshop na téma zaměstnávání
vězňů. Akci podpořil osobní návštěvou
ministra spravedlnosti Robert Pelikán
a generální ředitel vězeňské služby
Petr Dohnal.

podnikatelům představil aktuální čísla: “Z celkového počtu

Podnikatelské delegace se zúčastnila dvacítka podnikatelů se

zaměstnanců. Dalším aspektem je ekonomická výhodnost.

zájmem pomoci zlepšit podmínky integrace vězňů zpět do

Práce odsouzených se dělí do tří skupiny, přičemž převážná

společnosti a snížit tak recidivní jednání. Stabilní zaměstnání

část vězňů spadá do první základní skupiny práce bez

je v tomto ohledu jedním ze základních předpokladů. Setkání

kvalifikace. To znamená, že vězeň za svou práci dostává

podnikatelů proto podpořil osobní účastí také nejvyšší

odměnu 4,5 tis. korun měsíčně. “V praxi se v první skupině

vedení vězeňské služby a zástupci ministerstva spravedlnosti.

fakturuje částka včetně odvodů od 45,- korun za hodinu na

zaměstnatelných vězňů jich za odměnu pracuje zhruba 45,2
%, z toho 5 272 uvnitř věznic a 767 vně věznic.” Štegl rovněž
podrobně představil možnosti a principy zaměstnávání
vězňů.

Zaměstnávání vězňů má řadu výhod
pro firmy i pro společnost
Největší výhoda z pohledu zaměstnavatelů spočívá ve
stabilitě pracovní síly. Tento aspekt hraje prim při současné
situaci na trhu práce, kdy podniky pociťují akutní nedostatek

jednoho odsouzeného,” objasnil Jiří Štegl.
Kromě podnikatelů s potenciálním zájmem zaměstnat
odsouzené se workshopu zúčastnily také firmy, které již

Zaměstnávání vězňů má svá pravidla a administrativní

spolupráci s ženskou věznicí Světlá nad Sázavou navázaly. Své

proceduru, která je podle slov ředitelky věznice ve Světlé nad

zkušenosti představily ostatním přítomným. Všichni zástupci

Sázavou Gabriely Slovákové poměrně zdlouhavá. Nejvíce

přitom své dosavadní zkušenosti hodnotí velmi pozitivně

se při tom věznice potýkají s nedostatkem personálu, který

a přístup vedení věznice považují za velmi vstřícný.

zajišťuje dozor nad vězni na pracovištích mimo věznici.
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán však slíbil, že napříště

Koordinátor pro zaměstnávání odsouzených osob Jiří Štegl

již proces vyčlenění kapacit potřebných pro úspěšné

z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR přítomným

zaměstnávání vězňů zabere přibližně týden.
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Charitativní
výstup na Sněžku
Poslední květnovou sobotu nadační fond KlaPeto
uspořádal již 4. charitativní výstup na nejvyšší horu Česka.
Výtěžek z letošní akce byl věnován 16měsíční Lilience dívence, která nepřišla o končetiny chirurgickou cestou.
Malá Lilien Klimková se bez obou ručiček v ramenou
narodila. KPCG samozřejmě nemohl při této akci chybět.
Někteří členové se setkali již v předvečer akce v oblacích,
v baru ležícím v 18. patře hotelu Horizont, aby probrali
strategii na nadcházející výstup.
Hlavním iniciátorem projektu je Jaroslav Petrouš - Mistr
ČR a rekordman v hodu diskem a oštěpem, po amputaci
nohy nad kolenem v roce 2011, který byl i hostem našeho
pravidelného setkání členů a přátel KPCG v Mincovně,
Tato oblast má totiž podle strategie vězeňství 2025 jednu
z nejvyšších priorit. Pelikán osobně představil svůj cíl zvýšit
zaměstnanost práceschopných odsouzených osob postupně až na

kam ho pozvala Jana Erbová, majitelka společnosti ACTservis, donátorka projektu a vítězka kategorie Partner
Českého Goodwillu 2014.

100 %.
Média celý den informovala o problematice zaměstnávání
vězňů a přínosech pro podnikatele i celou ekonomiku. Jako host
v živém vysílání relace České Televize Události v regionech v
podvečer vystoupil také Petr Hlavatý, zakládající partner
české poradenské skupiny HPCG, a přiblížil závěry workshopu
KPCG o zaměstnávání vězňů v praxi.

“Těší nás, že jsme k řešení problematiky
zaměstnávání vězňů, která je celospolečenskou otázkou, mohli přispět,”
hodnotí Lenka Hlavatá, managing partner pořádající společnosti
HPCG, a na závěr dodává: “Ihned druhý den ráno se nám
v reakci na včerejší rozhovor v televizi ozvala další firma z oblasti
automotive, která projevila vážný zájem navázat spolupráci
s Vězeňskou službou ČR.”
Očekávání, že workshop KPCG bude mít reálné výstupy, se tak
začala záhy naplňovat.

Jak říká sám Jaroslav: „Jelikož jsem táta dvou zdravých
dětí, rozhodl jsem se, že konkrétní pomoc nasměruji
na rodiny, které tohle štěstí bohužel nemají. Tak
vznikl projekt Výstup na Sněžku, spojený s pořádáním
dětského dne v Peci pod Sněžkou. Jako autor tohoto
charitativního projektu jsem v roce 2014 oslovil Kateřinu
Klasnovou, která se aktivně účastnila obou ročníků, zda
by neuvažovala o oficiální spolupráci. Jsem moc rád,
že se nám podařilo založit nadační fond KlaPeto, který
byl hlavním organizátorem třetího ročníku Výstupu na
Sněžku. Věřím, že naše spolupráce ještě více posunula
projekt do povědomí lidí a 28. května 2016 se nás v Peci
opět sešly tisíce! A že i díky Vám můžeme pomoci dalším
rodinám s handicapovanými dětmi.“
Sobotní charitativní výstup Jaroslava Petrouše na Sněžku
vynesl rekordních 845 000 korun pro Lilienku a další
postižené děti.
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TÉMA
t: red na základě článku D. Sedláčka
f: archiv Libertas a.s.

Smíchovská tiskárna
s bezmála 140 let dlouhou historií
Jednu z pozoruhodných tradic polygrafického průmyslu v Praze vytvářely tiskařské podniky,
které po dlouhá desetiletí působily v areálu současné Tiskárny Libertas. Jedná se o svého druhu
poslední tiskárnu v dnešním centru Prahy.
Tiskárna Libertas navazuje na tradice několika tiskáren,

své dílně litografii a tisk z ocelorytinových desek, autotypii

z nichž první vznikla v jejích současných objektech na

a chromlitografii. Údaje o tom, kdy jeho dílna na Starém

Smíchově již ve druhé polovině 19. století. I když se od

Městě oficiálně vznikla, se liší, nejčastěji je uváděn rok 1843

té doby měnili majitelé, technologie výroby i výsledná

nebo 1845.

produkce, byla jejich historie vždy spjatá s historií a životem
této městské části.

Stěhování kvůli hluku a kouři

Zakladatel smíchovské tiskárny Josef Koppe se narodil

Majitelé tiskařských a jiných dílen, které se nacházely ve

v Nové Pace u Jičína. Původně se vyučil rytectví a také

stísněných prostorách domů a dvorů ulic Starého Města,

broušení skla a drahokamů. Po přestěhování do Prahy se

měli při jejich rozšiřování problémy s majiteli domů a jejich

zabýval převážně rytím skla a v tomto oboru vynikl natolik,

obyvateli. Těm vadil hluk strojů, kouř a další negativní

že zakázky získával nejen v zemích rakousko-uherské

vlivy spojené s provozem. Ve starých budovách také nebylo

monarchie. Poháry s různými rytinami si u něho nechávali

možné provádět potřebné stavební úpravy. Proto mnozí

zhotovit dokonce saský král a ruský car.

začali přemisťovat dílny do mnohem příznivějších podmínek
rozvíjejícího se Smíchova se širokými ulicemi, novými

Oslovil jej také profesor očních nemocí Hosner se žádostí,

domy i možností využívat výhody nově postavených mostů

aby pro něj vyhotovil několik modelů zřítelnic oka, což

a železniční trati.

úspěšně provedl za použití želatiny. To jej posléze přivedlo na
myšlenku rýt do skla písmena abecedy a do takto vzniklých

Jedním z nich byl také syn Josefa Koppe Alexandr Leopold.

formiček lít želatinu. Vyrobená písmena se pak používala

Do té doby malou dílnu s otcem přestěhovali v roce 1877 na

jako bezpečné zálepky na dopisy, namísto pečetí z vosku.

Smíchov do ulice Havlíčkovy, dnes Zubatého, kde již dříve

Později takto ryl a želatinou vylíval obrázky svatých, na tento

vlastnili dva domy. Později byla přenesena do novějšího

podklad lepil tištěné bronzové obrázky.

objektu v přilehlé ulici Husově, nyní Drtinova. Tiskárnu
převzal po Alexandrovi jeho syn Jiří Gustav a podnik vedl až

Okolo roku 1850 vyrážel mosaznými punci plastické
obrázky pozlátkové a ručně kolorované. Později zavedl ve
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do roku 1912.

Pohlednice Prahy vytlačily svaté
obrázky

k výrazné renovaci a rozšíření budovy o další dvě patra.

K ukončení samostatné činnosti smíchovské tiskárny

dvorem byly velké knihtiskové stroje, rotační ofsetový

Koppe došlo v roce 1912, kdy se spojila s podnikem rodiny
Bellmanovy, který patřil ve své době k nejznámějším v Praze,
a na přelomu století byl nejvýznamnějším vydavatelem
pohlednic v českých zemích. Josef i Alexandr se s Karlem

V přízemí nové budovy spojené v jednu místnost s krytým
stroj, zařízení pro pět barev současně, na kterém se tiskly
obálky pro Pražský ilustrovaný Zpravodaj, Hvězdu, Ahoj
a další barevné časopisy. Mimo jiné zde pracoval i J. Foglar,
autor Rychlých šípů, jako šéfredaktor populárního časopisu

Bellmanem a jeho synem Arturem znali řadu let.

Vpřed. V rozsáhlých sklepích byly sklady, které pojaly 20

Když došlo ke spojení firem a přestěhování do modernějších

zásobovala oddělení s velkou spotřebou vody.

prostor v Husově (Drtinově) ulici, umožnilo to značné
rozšíření produkce tiskárny. I když se až do roku 1926 tiskly
svaté obrázky, převažoval především tisk pohlednic, knížek,
map a různých propagačních materiálů. Existence firmy
skončila v roce 1926, kdy jí koupila akciová společnost

vagonů zásob papíru. Ve strojovně byla vlastní studna, které

Statisícové náklady časopisů
V roce 1950 byl vyhláškou ministerstva informací a osvěty
Melantrich znárodněn a vznikla firma Svoboda, tiskařské

Melantrich pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze.

závody, národní podnik v Praze. Ten měl 4 závody. Tiskárna

Stopy Jaroslava Foglara

v ulici Plzeňská a 4 v Ostrovní). Do objektu bylo umístěno

Když Melantrich odkoupil akcie Koppe-Bellmann, převzal

přestěhovalo do nového objektu v Praze Malešicích. Součástí

pouze budovu, většinu strojů a tiskárenského zařízení dřívější

tiskárny bylo i odborné polygrafické učiliště a v prvních

majitelé odprodali. Bylo rozhodnuto, že na Václavském

letech se tu vyráběly také gramofonové desky Esta.

náměstí bude ponechán pouze tisk denních a dalších novin
a všechny ostatní činnosti se přemístily na Smíchov. Došlo

na Smíchově byla č. 1 (závod 2 byl na Anenském náměstí, 3
podnikové ředitelství Svobody, které se v roce 1977

Produkce tiskárny byla po celá léta velmi rozsáhlá. Rotačním
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Jak vidí budoucnost tiskárny její
výkonný ředitel Martin Daněk
V letech 2013 a 2014 Tiskárna Libertas zaznamenala úbytek
poptávky po novinovém tisku, což vyústilo v pozastavení

hlubotiskem se tiskly časopisy Vlasta (náklad 800.000 ks),
Svět motorů (420.000 ks), Mladý svět, Žena a móda a další.
Na ofsetových rotačkách vyjížděly časopisy Dikobraz,
Květy, Věda a technika mládeže, ABC mladých techniků,
Mateřídouška, Ohníček aj.

produkce na kotoučovém tisku. Zároveň došlo k vytvoření

Kromě časopisů se tímto způsobem tiskla také beletrie

tzv. polygrafického domu, kde spolupracujeme s tiskárnou

a černobílé publikace. Ty obsahovaly texty nejen české,

Indigoprint. Tím jsme společně schopni zákazníkům

ale také německé, anglické, francouzské, švédské,

nabídnout kompletní polygrafické služby digitálního

finské a dánské. Smíchovský závod patřil v oboru

a ofsetového tisku. V roce 2015 Tiskárna Libertas prošla

k nejúspěšnějším a nejuznávanějším.

zásadní reorganizací a podařilo se stabilizovat firmu jak po
stránce personální, tak ekonomické.
V posledních dvou letech se o Tiskárně Libertas mluvilo,
jako o tiskárně která končí a někteří zákazníci odcházeli
ke konkurenci. Nicméně se nám podařilo udržet několik
věrných zákazníků, kteří nedali na řeči, které se o Tiskárně
Libertas povídaly, ale na vlastní zkušenosti s kvalitou tisku
a přístupem k zákazníkovi. To jsou i dva ze základních
kamenů budování naší nové značky: kvalita tisku a goodwill.
Myslím, že jsme se vydali správnou cestou, i když není
jednoduchá. Jsme rád, že se setkáváme i s tím, že nás po
dodání zakázky zákazníci kontaktují s poděkováním za
dodání zakázky v termínu a se spokojeností s vysokou
kvalitou. To nás vždy velmi potěší a povzbudí do další práce.

Pokračování tradic
Po revoluci v devadesátých letech vznikla osamostatněním
části tiskárny Svoboda akciová společnost Tiskárna
Libertas, která v současné podobě existuje od roku 1998.
Hlavní činností je polygrafická, nakladatelská, vydavatelská
a reklamní činnost.
V roce 1993 skončil hlubokotisk a výroba byla převedena
na kotoučový a archový ofset. Od roku 2001 skončila více
jak sto let trvající éra ruční montáže a bylo instalováno
zařízení na laserový osvit a výrobu desek na stříbrné bázi
a další řada nejmodernějších tiskových technologií. Po
uzavření tiskárny Naše vojsko přebrala Tiskárna Libertas

Myslím, že po roce, kdy zákazníci vyčkávali, co s námi bude,

výrobu vysokonákladových magazínů skupiny Bauer

chápou že Libertas nekončí, ale že se stal moderní, flexibilní

Media. Mimo jiné se zde tisknou i produkty Kartografie

firmou, kde mohou očekávat kvalitu a vstřícné a pohodové

Praha a nakladatelství FORTUNA.

lidi. V tomto a dalším roce bychom chtěli zmodernizovat naše
výrobní prostory a doplnit výrobní technologie tak, abychom
mohli nabídnout zákazníkům ještě lepší služby. Máme na čem
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zavazující.

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
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.

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

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

ROZHOVOR
t: red
f: archiv HPCG

„Jsem hrdý na
pověst a jméno
české hudby ve
světě,“
říká ambasador Václav Blahunek. Šéfdirigent
a ředitel Hudby Hradní stráže a Policie České
republiky se stal v lednu letošního roku čestný
ambasadorem ocenění Český Goodwill. Na to,
proč tuto četnou funkci přijal a jaké má osobní
plány s rozvojem projektu jsme se ho zeptali
v krátkém rozhovoru.
Václave, proč jste se rozhodl stát ambasadorem ocenění
Český Goodwill?

Protože jsem byl Vámi osloven, čehož si dodnes nesmírně
vážím. Pocta se neodmítá. Považuji ocenění Český Goodwill
za jedno z nejsmysluplnějších, které je u nás předáváno

Plk. MgA. Václav Blahunek,
Ph.D.

a generováno. Pokora a úcta k práci a úspěchům druhých

se narodil v roce 1971 v Olomouci. Vystudoval

je základní ctností ve fungující občanské společnosti. Přej

hudební fakultu Akademie múzických

a bude ti přáno.

umění v Praze, kde v roce 2010 ukončil doktorské
studium. Působí jako šéfdirigent Hudby Hradní

Máte nějaký konkrétní cíl, kterého byste chtěl osobně jako
ambasador projektu dosáhnout?

stráže a Policie České republiky, místopředseda
Společnosti dechové hudby Asociace Hudebních

Zajisté, ten nejvyšší a zároveň nejtěžší. Přispět a dlouhodobě

Umělců a Vědců a jediný Čech, který byl doposud

se spolupodílet na budování dobrého jména Českého

zvolen do Board of Directors světové hudební

Goodwillu, což může znít poněkud schizofrenně, leč

asociace WASBE.

pravdivě. Český Goodwill není krátkodobý projekt a jeho
výsledky a fungování jsou přímým obrazem stavu našeho
nejbližšího světa. A zcela konkrétně chci být nápomocný

Jsem hrdý na pověst a jméno české hudby ve světě, čemuž

s produkcí akcí Českého Goodwillu.

se snažím přispívat, např. uspořádáním v Praze historicky

Český Goodwill je o úspěších. Podělte se s námi o Vaše

symfonických orchestrů v červenci letošního roku. Více

úspěchy, prozraďte nám prosím, na co jste ve Vaší

informací o projektu, který se do Prahy vrátí opět v roce

dosavadní kariéře hrdý?

2021, na: www.wasbeprague.com

první konference WASBE, Světové asociace dechových
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PŘEDSTAVUJEME
t: red
f: mamafoundation.cz

Nejlepším dárkem
je nezapomenutelný zážitek
V červnu jsme vás na webových stránkách cesky-goodwill.cz s potěšení informovali, že se novým
partnerem ocenění Český Goodwill stal Nadační fond MA-MA Foundation. Manželé Koudelkovi,
kteří za ním stojí, sdílejí hodnoty, které představují pilíře projektu Český Goodwillu, a sami se
jimi v podnikání řídí. Přesvědčit se o tom můžete na následujících řádcích.

Posláním nadačního fondu MA-MA Foundation je podpora

Foundation Martina Koudelková. „Právě pocit štěstí, radosti

znevýhodněných osob, nezaopatřených dětí a nemocných

a neopakovatelného zážitku, který díky splněnému snu

v nouzi s cílem přispět ke zlepšení vztahů a nálady ve

člověk prožije, je hlavním cílem projektu Plňme přání,“

společnosti. Nadační fond také podporuje zachování

dodala Koudelková.

tradičních řemesel, protože si váží odkazu předešlých
generací. Konkrétní akcí v této oblasti byla například obnova

Zapojte se také

Kryštofova údolí, která se přeměnila v trvalou podporu.
Znáte-li někoho, kdo má dávný sen, který si nemůže splnit

Plňme přání

sám, zapojte se do projektu Plňme přání také. Pošlete vaše
doporučení do nadačního fondu MA-MA Foundation,

Stěžejní roli mezi rozmanitými charitativními aktivitami

například prostřednictvím formuláře na http://www.

nadačního fondu zaujímá projekt ‚Plňme přání‘. Jeho

mamafoundation.cz/plnmeprani/inspirujte-nas.

základní myšlenkou a hlavním cílem je splnit životní sen
v podobě skutečného zážitku člověku, který se ocitl v nelehké

Pomoci změnit někomu život – splnit mu životní sen

životní situaci.

můžete také jako donátor nebo partner projektu. Nadační
fond MAMA-Foundation uvítá finanční příspěvky stejně

„Přání plníme pro osoby bez rozdílu věku od 2 do 99 let.

jako věcnou pomoc a dary. Podpořit myšlenku projektu

Jedinou podmínkou je, že přání musí vyslovit někdo blízký

Plňme přání můžete například darováním či slevou na

osobě, pro kterou má být přání splněno,“ vysvětlila pro

vaše produkty nebo služby, které pomohou splnit přání

Magazín KPCG princip projektu Plňme přání zakladatelka

a naplňovat tak misi manželů Koudelkových.

a předsedkyně správní rady Nadačního fondu MA-MA
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TÉMA
t: Stefania Recskyová
f: archiv TÜV SÜD Czech

Důvěra budovaná od roku
1866: TÜV SÜD slaví 150 let
své existence
TÜV SÜD slaví v tomto roce 150 let své existence – a jako nejstarší
TÜV také 150. narozeniny myšlenky technické bezpečnosti
v Německu. 22 bádenských společností založilo 6. ledna 1866
„Společnost pro dohled a zabezpečení parních kotlů se sídlem
v Mannheimu“. Tento nápad se zrodil z neštěstí, k němuž došlo
zhruba o rok dříve v Mannheimském pivovaru.

Tehdy prasklina v plášti parního kotle používaného

a produkty jsou ověřovány na vysoké úrovni odbornosti

v pivovaru způsobila výbuch. Neštěstí si vyžádalo jednoho

s cílem zajistit jejich spolehlivost, bezpečnost a udržitelnost.

mrtvého a několik zraněných. Školený technik by mohl vadu
snadno objevit a zabránit tak katastrofě. Pravidelné inspekce

Myšlenka nezávislé technické kontroly se rychle prosadila.

se však neprováděly.

Technický pokrok a zajištění bezpečnosti a ochrany –
skloubení těchto dvou požadavků se stalo společenskou

Společnost si proto vytyčila cíl, že bude podobným nehodám

potřebou. Brzy po roce 1866 byla založena další takzvaná

v budoucnu předcházet pravidelnými kontrolami plynových

sdružení pro revize parních kotlů (v roce 1870 v Mnichově,

kotlů. Model se osvědčil a založení společnosti v Mannheimu

1873 ve Frankfurtu a Offenbachu, 1875 ve Stuttgartu a 1878

položilo základy technického dohledu v Německu. Dnes

v Chemnitzu). Tyto regionální organizace tvoří základ

působí TÜV SÜD s více než 22 600 zaměstnanci po celém

dnešního celosvětově působícího koncernu TÜV SÜD, který

světě – a současně zůstává věrná svým kořenům: technologie

vděčí svému současnému postavení celé řadě fúzí a převzetí

30 / KPCG MAGAZÍN LÉTO 2016

jiných společností v posledních letech. Strategie, v níž
společnost důsledně pokračuje i ve svém jubilejním roce.
Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech,
zdůrazňuje:„Myšlenka technické bezpečnosti v Německu
vznikla v roce 1866 v Mannheimu a úkol naší firmy se od té
doby nezměnil: společnost TÜV SÜD využívá své technické
odbornosti po celém světě, aby zajistila bezpečnost,
spolehlivost a udržitelnost technologií, které pak lze
akceptovat. Díky naší práci mohou lidé technice důvěřovat –
a rovněž zákazníci svým dodavatelům, přestože jsou od sebe
vzdáleni tisíce kilometrů.“
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KALENDÁRIUM

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

Křest kalendáře
Český Goodwill 2017

21/9

V roce 2017 se uskuteční již 5. ročník ocenění Český
Goodwill. Na oslavu tohoto skromného jubilea právě vzniká
kalendář Český Goodwill 2017, který představí 12 vážených

28/7

II. Letní setkání KPCG

českých podnikatelů jako vzor hodný následování pro
širokou veřejnost, a to zcela unikátní formou ilustrací od
světoznámého českého umělce Jaromír 99. Funkce kalendáře
bude motivační i charitativní zároveň. Výtěžek bude věnován

Neformální letní setkání pro členy a partnery klubu se v roce

Nadačnímu fondu MAMA Foundation. V září bude kalendář

2016 uskuteční již podruhé. Tato akce je vhodná i pro Vaše

Český Goodwill 2017 slavnostně pokřtěn.

děti či partnery. Můžete tak načerpat inspiraci, užitečné
informace a rozvíjet Vaše nové obchodní příležitosti, aniž
byste při tom zanedbávali Vaše nejbližší. Samozřejmě nebude

Termín:

21. nebo 22. 9. 2016 (bude upřesněno)

Místo konání: Praha

chybět báječné jídlo a pití a zajímaví hosté. Přijďte a užijte si
s námi báječné letní odpoledne.
Termín:

28. 7. 2016 od 16,00 hod

Místo konání: Golf Resort Hodkovičky,
Vltavanů 546, Praha 4

1/9

Hlasování o Osobnost
Českého Goodwillu 2016

Každý
měsíc

Pravidelné komorní
setkání členů KPCG

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,

Ve čtvrtek 1. září opět se začátkem nového školního roku

představit nový projekt či nápad, jen tak si popovídat a přijít

odstartuje hlasování veřejnosti, které rozhodne o čtvrtém

na jiné myšlenky, nebo budete třeba jen poblíž, zastavte se,

nositeli titulu Osobnost Českého Goodwillu. Hlasování

jste srdečně vítáni.

se můžete zúčastnit i vy, probíhat bude jednoduše on-line
na webu cesky-goodwill.cz, kde u medailonku každého
z nominovaných, kteří se letošního ročníku zúčastní, bude
tlačítko „Hlasovat“. Hlasování potrvá celý měsíc až do 30. 9.
2016 a každý hlasující má pouze jeden hlas.
Délka trvání:

1. 9. – 30. 9. 2016

Cena:

zdarma

Místo konání: on-line
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Termín konání:

každou první středu v měsíci

Nadcházející
termíny:

7. 9. 2016, 5. 10. 2016,
2. 11. 2016, 7. 12. 2016

Místo konání:

Restaurace Mincovna,
Staroměstské náměstí 7, Praha 1

Golf Resort Hodkovičky

potřebným. Projekt Plňme přání nadačního fondu MA-MA

24/9
-25/9

Děkys CUP 2016 – Plňme
přání

Ve spolupráci s MA-MA Foundation vás srdečně zveme na
charitativní fotbalgolf turnaj, který se uskuteční v areálu

Foundation je toho součástí. Přijďte se pobavit a zároveň
přispět na dobrou věc!
Termín:

Místo konání: Divadlo Na Prádle, Praha

prvního certifikovaného Fotbalgolf hřiště Dymník u
Rumburka v severních Čechách. Připraven je bohatý
doprovodný program s koncertem Jakuba Děkana. Soutěžní

12. 10. 2016

říjen

Slavnostní vyhlášení
Český Goodwill 2016

týmy jsou 4členné, startovné činí 600,- Kč. Část výtěžku bude
věnována na projekt Plňme přání. Připojte se k nám v barvách
týmu Český Goodwill!
Termín:

24. - 25. 9. 2016 od 9,00 hod

Místo konání: Výletní 775/9, Rumburk, ČR

Galavečer u příležitosti vyhlášení a předání ocenění Český
Goodwill 2016 se tradičně uskuteční v druhé polovině října
v centru Prahy. O přesném termínu a místu konání akce
budete informováni v průběhu letních prázdnin.
Termín:

12/10

Bratislavské módní dny
v Praze

Ve spolupráci se slovenskou agenturou STAR production
si vás dovolujeme pozvat na jedinečnou přehlídku toho
nejlepšího ze současné slovenské tvorby doplněnou o
exkluzivního hosta z Českého republiky. Po městech jako
New York, Londýn, Řím či Vídeň se tato elita letos poprvé
představí v polovině října také Praze! A Český Goodwill bude
při tom.
Termín:

Místo konání: Praha

Připravujeme:
Etický kodex 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.

12. 10. 2016

Místo konání: Obecní dům, Smetanova síň, Praha

12/10

říjen 2016

Charitativní TALK
SHOW Martina Krause

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.

Talk Show má nejen pobavit diváky, ale také finančně
přispívat tam, kde je to potřebné. Podporuje osoby v těžké
životní situaci, projekty nadací či sdružení, které pomáhají
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• Charter, pronájem všech druhů lodí on-line
(ve stálé nabídce všechny světové lokality)

• Hausboaty a říční plavby
(F, NL, PL, D, I, IRL,...)

• Last minute slevy 5-50%

• Každoroční regata Marten Cup

• Kapitánské kurzy a školení,
licence MD ČR i chorvatské

• Každoroční dětská regata Kid Sailing

• Prodej jachtařské literatury a map
• Prodej přívěsných vozíků
zn. THULE na přepravu lodí
• Pro členy našeho klubu slevy na zapujčení
lodí, jachtařské oblečení a vybavení

• Teambuildingové a firemní plavby
• Plavby na luxusních lodích všech délek,
all inclusive i s posádkou
• Skipper treningy, zdokonalovací plavby

IX.

2016

• 2x denně meteoservis na váš mobil

Výhradní zastoupení ELAN YACHTS
pro Českou a Slovenskou republiku

YACHTCHARTER MARTEN S.R.O.
Bohdíkovská 2406/87
Šumperk - 780 01
Czech republic, Europe
mob: +420 608 400 254
www.yachtmarten.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR pojištění
a pomoc na moři EMERGENSEA
Výhradní zastoupení pro ČR a SR
SmartKat0

