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EDITORIAL

Andělské číslo
Vážení čtenáři,
Těší mě, že jste si právě otevřeli 17. číslo našeho Magazínu

17ka prý říká, že si vedete skvěle, že jste si vybrali správné

KPCG. Je to vydání unikátní, protože završuje pět let, kdy

myšlenky a že jste na správné cestě. Pevně doufám, že to

Magazín KPCG vydáváme, přičemž se tato doba shoduje

platí nejen o firmových oscarech Český Goodwill, jak jsem

s dobou, po kterou funguje Klub Partner Český Goodwill

vnímala z vašich reakcí a slov během galavečera, a KPCG, ale

(KPCG). Krom výjimečných dvou editorialů v úvodu

také o celé České republice a naší společnosti. Emoce a dojmy

(obvykle se střídáme) naleznete ostatní podrobnosti na

z uplynulých týdnů mi dávají naději, že kráčíme vstříc skvělé

dalších stránkách. Čeká tam na vás také speciální překvapení

budoucnosti. Jakkoli

na oslavu tohoto skromného výročí.

budeme čelit výzvám,
které bude nutno

17. listopadu jsme si připomněli o mnoho významnější

překonat, a které

výročí. Výročí, bez kterého by nebylo ocenění Český

nás zároveň učiní

Goodwill, ani našich firem. Výročí, kdy jsme opět nabyli

silnějšími.

svobodu – svobodu být pány svého osudu, svobodu plnit si
své sny, svobodu podnikat… Jsem poctěna, že jsme mohli

17 svalů je potřeba

oslavy této zlomové události symbolicky zahájit už během

zapojit, aby vytvořily

galavečera Český Goodwill 2019, kterým vyvrcholil sedmý

úsměv. Věřím, že

ročník firmových oscarů. Ohlédnutí za těmito slavnostními

následující stránky

chvílemi naleznete uvnitř vydání.

vykouzlí úsměv na
vaší tváři. Jsou totiž

17ka je podle numerologie andělské číslo. Osud, nebo

plné skvělých lidí,

náhoda? Porota projektu Český Goodwill se rozhodla znovu

inspirujících příběhů

oživit kategorii Mecenáš, aby mohla – spolu s dalšími –

a silných okamžiků. To

ocenit Barboru Povišerovou a její Andělskou aukci. Celkově

vše hlavně díky vám,

letos získal firmové oscary rekordní počet finalistů. Přinášíme

členům rodiny Český

Vám exkluzivní rozhovor s majitelkou firmy Pet Farm

Goodwill a Klubu Partner Český Goodwill. A těším se, že

Family Alie Lengyelovou, kterou veřejnost svým hlasování

mnoho dalších přibude v příštím roce, třeba hned v lednu na

zvolila novou Osobností Českého Goodwillu. Seznámit

Výročním setkání laureátů ocenění Český Goodwill.

se blíže můžete také s Karlem Jonákem, spolumajitelem
Olejového mlýna Petráveč, a Miroslavem Vlčkem, majitelem

Přeji Vám příjemné čtení, poklidný závěr roku a brzy na

firmy Vlček Basses. Oba jsou nositeli Zvláštních cen 2019,

shledanou!

resp. 2018, které v rámci ocenění Český Goodwill mají své
nezastupitelné místo.

Lenka Hlavatá
managing partner HPCG
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Važme si svobody dřív,
než o ni přijdeme
Stará pravda, která bohužel stále trvá. Lidé si obecně váží,

ji vlastním jednáním. Buďme příkladem pro naše kolegy,

nebo touží, po těch statcích, které nemají, a ty, které jsou jim

známé, zaměstnance i široké okolí. To je recept, jak pomoci

k dispozici, považují za samozřejmé.

svobodě být trvalou.

Skutečná svoboda ovšem zdaleka samozřejmá není a je

O odpovědném chování je ocenění Český Goodwill

do jisté míry jen dílem náhody, že žijeme v době, která

primárně. Ti, kdo tyto hodnoty přijali za vlastní, se již 5

díky obecnému

let schází u rozličných příležitostí v Klubu Partner Český

bohatství a vlivem

Goodwill. Je to neuvěřitelné, ale v roce 2020 Český Goodwill

předešlých dějinných

vstupuje do 8. ročníku existence a KPCG v lednu dovršuje

událostí patří mezi

svých prvních kulatých narozenin. Aktuální, již 17. vydání

nejlepší období

Magazínu KPCG toto malé jubileum oslavuje a jako malý

lidstva. Važme si

dárek pro pamětníky přidává 1. vydání Magazínu KPCG,

proto jedinečnosti

které jako jediné nebylo doposud vydáno v tištěné formě.

pomíjivého

O to více je překvapivé, že většina informací, je i po pěti

okamžiku a snažme

letech stále aktuálních. Přesvědčit se můžete sami na stranách

se ho udržet

41-61.

i dalším generacím.
O svobodu lze

Věřím, že vás i jubilejní vydání Magazínu KPCG potěší a bude

velmi lehko přijít,

inspirací v pokračování odpovědného podnikání a činností,

ale těžko se získává.

díky kterým jste byli nominování a stali se členy rostoucí,

Eliminujme

přesto stále soudržné, rodiny Český Goodwill.

jednoduchá
řešení, potírejme

Je to dřina, ale stojí to za to!

populismus, a to
zejména osobní odpovědností a odvahou. Příklady táhnou

Petr Hlavatý

a pokud je nenacházíme ve vládní garnituře, nahraďme

zakládající partner HPCG
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Setkání v červenci
Letní akce v Českosaském Švýcarsku 25. července byla jubilejní pátou
příležitostí, kdy se členové rodiny Český Goodwill a KPCG pravidelně setkávají
v neformální atmosféře v posledním červencovém. Akce je vhodná i pro rodiny
podnikatelů, aby mohli vzácné chvíle společného času vychutnat naplno a spojit
příjemné s užitečným.
Podobně jako v předchozích letech byla akce připravená

a principů fungování firmy, které započalo v ‚mandalové‘

tak, že přímo vybízela k tomu, aby si ji účastníci spojili

zahradě. Ta je bez omezení přístupná široké veřejnosti a nabízí

s prodlouženým víkendem. Okolní příroda a atraktivity

netradiční poznání přírody a jejích zákonitostí. Zahrada je

Českosaského Švýcarska, jednoho z nejmalebnějších koutů naší

koncipována na antroposofických principech biodynamického

republiky k tomu přímo vybízely.

zemědělství a na její výstavbě se podílel především spolumajitel
a zakladatel firmy Zbyněk Šedivý.

Letní setkání KPCG tentokrát hostila Adéla Zrubecká,
spolumajitelka firmy Nobilis Tilia, která vyrábí přírodní

Síla vůně

biokosmetiku. Nobilis Tilia v premiérovém ročníku ocenění

Nepřekvapí, že Nobilis Tilia jako přední výrobce přírodní

Český Goodwill zvítězila v kategorii Inovace ČG2013 a od té

aromaterapeutické kosmetiky je zakládajícím členem Asociace

doby je právoplatným členem rodiny Český Goodwill.

českých aromaterapeutů. A tak přednáška na téma Office
aromaterapie aneb jak skloubit duševní pohodu a pracovní

Účastníky nejprve přivítal generální manažer společnosti

výkon, která následovala, přinesla účastníkům zajímavé

Martin Růžička v příjemném prostředí kavárny a čajovny, která

informace pro rozvoj vlastního byznysu od těch nejpovolanějších.

je součástí areálu Nobilis Tilia. Následovalo představení prostor
Adéla Zrubecká o aromaterapii, duševní hygieně, odbourávání
stresu a o bylinkách a vůních včetně jejich účinků na lidskou
mysl nejen poutavě hovořila, ale také hosty zasvětila do tajů
svého oboru, když si v závěru workshopu mohl každý namíchat
aroma olej přímo na míru svých potřeb.
Dlouhé minuty účastníci strávili také v podnikové prodejně
Nobilis Tilia, která je takovým malým voňavým královstvím.
Inspirativní setkání pak hosté zakončili u táborového ohně.
Západ slunce, praskající dřevo, výborné špekáčky a pivo
z nedalekého minipivovaru podtrhly kulisu panenské přírody
na Vlčí Hoře a umocnily přátelskou atmosféru, ve které všichni
společně sdíleli dojmy z uplynulého odpoledne, poznávali
vzájemné zkušenosti a pokračovali v diskusi o přírodě, její síle
i kosmetické, která se z ní rodí.
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Zasedání poroty
Český Goodwill 2019
V pátek 13. září se už posedmé sešli členové poroty Český Goodwill, aby společně
zvolili šťastné finalisty, kteří si za měsíc převezmou firmové oscary.

Úkol zněl jasně: z pětašedesáti finalistů vybrat ty nejsilnější

Diskuse nad návrhy jednotlivých porotců probíhala – tak

příběhy v základních nominačních kategoriích Tradice,

jako každý rok – vášnivě, avšak v přátelské a konstruktivní

Inovace, Partner a Made in Czechoslovakia. Jakkoli

atmosféře. Důkazem může být kategorie Partner, do které pro

jednoduše může zadání znít, splnit ho nebylo vůbec snadné.

letošek měly být sloučené příběhy vynikající v partnerských
vztazích i mecenášství.

Samotnému zasedání předcházelo první kolo hodnocení,
ve kterém si každý porotce pečlivě prostudoval nominační

Brzy se totiž ukázalo, že zachováním tohoto pojetí by

medailonky firem, které postoupily do finále, a sestavil vlastní

v letošním ročníku nemohli být dostatečně vyzdvihnuti

žebříček. S tím pak přicházel na jednání v pátek třináctého,

všichni finalisté, jež porotce silně oslovili. A tak se po

připraven hájit a obhájit své favority.

vzájemně shodě porota rozhodla vrátit zpět kategorii
Mecenáš jako samostatnou a udělit v ní hned všechna tři

Porotci se na čtyřhodinové zasedání v sídle pořadatele HPCG

místa.

sešli optimisticky naladěni. Nad transparentním průběhem
opět dohlížel auditor světově uznávané certifikační autority

Vzrušující bylo hodnocení v kategorii Made in

TÜV SÜD Czech Jiří Vavřík.

Czechoslovakia, která byla v letošním 7. ročníku úplnou
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novinkou. Všech jedenáct v ní nominovaných finalistů svými
příběhy potvrdilo, že tato kategorie má v rámci projektu
Český Goodwill své nezastupitelné místo. Ale opět – vybrat
pouze tři firmy, které si nakonec převezmou firmového
oscara, byl trochu oříšek.

Složení poroty Český Goodwill
2019:
Lenka Hlavatá, ředitelka společnosti HPCG,
pořadatelka projektu
Stanislava Dufková, moderátorka a držitelka ceny
Ď, ambasadorka projektu

Exkluzivně: Rozhovory s porotci
Přečtete si bezprostřední dojmy členů poroty na
straně 11. Jaké měli z volby pocity? Co je pro ně
při hodnocení důležité? Jaké to je, tvořit Český
Goodwill?

Gabriela Slováková, ředitelka Věznice Kuřim,
ambasadorka projektu
Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže
a Policie ČR, ambasador projektu
Miroslav Krištof, jednatel společnosti LORIKA
CZ, držitel ocenění Mecenáš ČG 2015, ambasador
a zlatý partner projektu

Nakonec se porota rozhodla udělit ještě dvě zvláštní ceny,
a celkem tak ze zasedání vzešlo sedmnáct oceněných
podnikatelů a firem, kterých si lidé váží. K tomu veřejnost,
která hlasovala v období od 1. do 30. září, zvolila tři
další oceněné v kategorii Osobnost a výsledný počet se
zaokrouhlil na dvě desítky. Pátek 13. tak byl šťastným
dnem pro historicky největší počet finalistů ocenění Český
Goodwill.
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Martin Palička, CEO společnosti Etnetera a.s.,
finalista ocenění Český Goodwill 2015, zlatý
partner projektu
Petr Sedláček, Account Director ve společnosti
X Production, technologický partner projektu
Jiří Vavřík, auditor a CSR koordinátor společnosti
TÜV SÜD Czech, validátor projektu

TISAX
Specializovaná online platforma TISAX je navržena
tak, aby podporovala výměnu výsledků hodnocení
informační bezpečnosti mezi společnostmi
v automobilovém průmyslu.

PŘÍNOSY
PRO VÁS
Snížená duplicita úsilí
při hodnocení

Úspora času a nákladů umožněná
uznáním hodnocení bezpečnosti
informací mezi společnostmi

Zvýšená
důvěryhodnost

ŠEST KROKŮ HODNOCENÍ TISAX
1
Stanovení
kritérií

2

3

Registrace

Hodnocení

4
Zpráva

5
Vyloučení
zranitelných
míst

Společnost TÜV SÜD je pověřena provádět audity TISAX.
Více na www.-tuv-sud.cz/tisax

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 Praha 4
Telefon 844 888 783 info@tuv-sud.cz www.tuv-sud.cz

6
Zveřejnění
výsledků
na sdílené
platformě

ROZHOVOR
T: red
F: archiv HPCG a Etnetera

„Je vždy skvělé sejít se
s úspěšnými a inspirativními
lidmi,“ říká Martin Palička,
spolumajitel skupiny Etnetera
Unikátním příkladem toho, že největším oceněním je už samotná
nominace a nezáleží na tom, zda člověk následně stane v záři
reflektorů, je finalista třetího ročníku Martin Palička, CEO &
Chairman of the Board společnosti Etnetera a.s. Hrdý člen rodiny
Český Goodwill záhy vstoupil do KPCG a posléze se stal i zlatým
partnerem projektu Český Goodwill.
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Další zajímavou oblastí je obecně práce s daty. Ti, kteří
budou schopni data rychle zpracovávat a dobře se podle
nich rozhodovat, budou vždy o krok napřed. S tím úzce
souvisí oblast IoT (Internet of Things). Dnes není problém
skrze senzory sbírat ohromné množství dat, podstatné je, jak
s těmito daty firmy dále pracují a jak efektivně je využijí.
Fenoménem posledních let je oblast 3D tisku, díky kterému
se mohou měnit poměry v mnoha odvětvích. V této oblasti
patříme díky Prusa Rerearch ke světové špičce.
Velmi výrazně se rozvíjí oblast AI, především bych zmínil
machine learning, kde mě oslovuje zejména využití v oblasti
Martine, máme za sebou sedmý galavečer
Český Goodwill, na kterém se předávaly

medicíny. Strojové učení lze využít například při diagnóze
nemocí.

firmové Oscary. Jaké pocity v tobě doznívají?

Poslední oblast bych shrnul jako „pohodlnost dnešní doby“.

Především mám radost, že původní koncept celé akce žije

Na příkladu platební karty v telefonu můžeme vidět, že lidé

a ujal se. Zároveň mě těší, že se zde objevují zejména lokální

neustále hledají cesty, jak si zjednodušit život. Před lety

firmy se zajímavými příběhy jejich zakladatelů. Pro porotu

bylo spojení mobile-first pouhým buzzwordem, dnes už je

to znamená vždy těžký výběr. Z dalších pocitů bych asi

to realita. Většina služeb se přesouvá právě do mobilu pod

jmenoval pokoru. S tím souvisí i pocit inspirace, protože je

heslem „odkudkoliv cokoliv“.

vždy skvělé sejít se s úspěšnými a inspirativními lidmi.
Pokud to není tajné, jaké projekty, které
Ty osobně jsi předával ceny v kategorii

realizujete nebo jste v poslední době

Inovace, jak jsi spokojený s umístěním

realizovali, považuješ za nejzajímavější

oceněných v této kategorii?

a nejinspirativnější?

Kvalita nominovaných v této kategorii je vždy velmi vysoká.

Jako první mě napadá spolupráce se Škoda Auto. Mimo jiné

Mám pocit, že rok od roku je větší konkurence a málokdy jen

se nyní věnujeme vývoji infotainmentu, u kterého se v dalších

jeden favorit. Jsem rád, že mohu opakovaně předávat ocenění

letech očekává razantní nárůst využití u jejich zákazníků.

právě v této kategorii, neboť inovace s námi velmi rezonují

Z pohledu našich zaměstnanců jsou podobné projekty velmi

a neustále nás pohání vpřed.

atraktivní, neboť výsledky jejich práce budou sloužit tolika

Etnetera Group je coby zakladatel
vizionářského festivalu Future Port Prague
určitě inovačním leaderem – můžeš nám
přiblížit, jaké inovace a novinky jsou

lidem. Zároveň se na tom projektu hodně věcí učíme, což nás
opět posouvá dál. Společně se Škodovkou děláme ještě další
R&D projekty, které bohužel nemohu konkretizovat, ale jsou
neméně zajímavé.

v digitálním světě právě v kurzu?

Z dalších projektů bych jmenoval například zákaznický

Jmenoval bych hned několik okruhů. Velkou budoucnost

portál a mobilní aplikaci Moje Veolia pro společnosti

určitě vidím ve využití rozšířené reality. Růstová křivka je sice

skupiny Veolia. Portál umožňuje zákazníkovi komplexní

méně strmá, než se obecně čekalo, ale pokud budeme trpěliví,

pohled na spotřebu (voda, energie a teplo), historii a přehled

tak to své ovoce přinese.

fakturace včetně možnosti online zálohových plateb. Dále
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také zobrazujeme získaná IOT data, kdy jednak ukazujeme

A na jaké inovační trendy se podle tebe

zákazníkovi aktuální stav jeho spotřeby s možností predikce

můžeme těšit v blízké budoucnosti? Čeká

vývoje spotřeby, a zároveň tím předcházíme možným ztrátám

nás nějaká zásadní změna nebo dokonce

Veolie a zvýšeným nákladům zákazníka. Za tento projekt

technologická revoluce?

jsme také dostali dvě ocenění v rámci globální Veolie.

Hodně se nás teď dotýká elektromobilita. Investovali jsme
před časem do společnosti BattSwap, díky které dokážete

Plánujete ve vaší skupině Etnetera Group

vyměnit baterii v elektromobilu za novou během pár

nějaké změny, které by napomohly dalším

desítek vteřin, což může být zejména pro fleetové zákazníky

inovacím?

velmi žádané. S tím je spojené téma autonomního řízení.

Neustále pracujeme na tom, abychom co nejlépe využívali

Nekonečným příběhem je potom práce s daty a cloudové

synergií mezi jednotlivými firmami. Příkladem, kde to funguje,

technologie.

je spolupráce společností VRgineers a Virtuplex. VRgineers
testují jejich unikátní VR headset v prostředí Virtuplexu, ten na

Digitální transformace podniků je

oplátku získává cenné zkušenosti od vývojového týmu, které

v plném proudu, jak je na tom vaše firma?

může využít v projektech pro své klienty.

Předpokládám, že kovářova kobyla nechodí
bosa… nebo?

Obecně platí, že k inovacím nás vždy vedou nové projekty

Skoro bych řekl, že chodí :-).

pro naše klienty, kdy využíváme symbiózy vývoje v Etneteře
spolu s profesionální datovou analytikou Etnetery Activate.

Náš čas a energii investujeme pochopitelně nejvíce směrem

Jak už jsem zmiňoval, kvalitní a efektivní vytěžení dat je

k našim klientům. Uvnitř máme ještě určitě co dohánět,

v dnešní době klíčové.

například co se týče automatizace procesů. Na druhou stranu
nám v kancelářích na stolech zrovna stojí květináče od The

Spolupráci s klienty se tak snažíme co nejvíce prohlubovat

Greenest Company, které měří kvalitu prostředí v našich

a vytvářet něco, čemu se v angličtině říká one-stop

kancelářích, tak jsem zvědavý, jaká data z nich nakonec

shop. Nenabízíme tak zákazníkovi pouze jednotlivé lidi

dostaneme.

s kompetencemi, ale služby celých týmů, které spolu
navzájem spolupracují.

Děkujeme za rozhovor :-).

Před dvěma roky jsme se v našem Magazínu
KPCG bavili o VR a IoT (internetu věcí)
jako o stěžejních trendech – jak to vypadá
s odstupem času? Platí to stále nebo je dnes
něco jinak?
Tyto trendy se ukazují jako stále aktuální. Oblast VR jsem
popisoval již v předešlé otázce. Osobně hodně věřím oblasti
eHealth. Před dvěma lety jsme investovali do společnosti
Ulekare.cz, což je služba, která může výrazně zefektivnit
zdravotní péči v České republice. V budoucnu předpokládám
využívání různých gadgetů, které pomohou pacienta vyšetřit
efektivně na dálku bez potřeby návštěvy zdravotnického
zařízení.
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KPCG slaví 5 let
Klub Partner Český Goodwill vznikl na začátku roku 2015, a právě tak slaví 5. výročí.
Za jeho vznikem stála touha pravidelně se setkávat a blíže poznávat finalisty
jednotlivých ročníků ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. A právě společné akce
jsou stěžejním stavebním kamenem KPCG. Za pět let provozu klubu jich HPCG
uspořádala přes čtyři desítky.

Jejich společným jmenovatelem je networking, tedy navazování

workshop Businesswomen – tajemství úspěšné ženy (6/2017)

a prohlubování vztahů mezi členy rodiny Český Goodwill, a to

nebo interaktivní přednášku Mrtvice-Infarkt-Bezvědomí, aneb

na osobní i obchodní úrovni. Unikátní atmosféru klubovým

První pomoc pro podnikatele (7/2017). Poslední jmenovaná

akcím dává skutečnost, že se vždy jedná výhradně o setkání

přišla v pravý včas, bezprostřední zpětná vazba hovoří o dvou

ředitelů a majitelů firem.

životech, které pomohla zachránit, což nás samozřejmě
nesmírně těší.

Jedná se o akce různých typů a formátů. Pořádali jsme
bezpočet seminářů a workshopů, například trénink Leadership

Dále společně podnikáme návštěvy do podniků členů

skills s názvem Přemluv koně (5/2019), Nástupnictví nejen

rodiny Český Goodwill a další zajímavé exkurze jako byla

v rodinných firmách (2/2019), semináře na téma zaměstnávání

ta do laboratoře DYCOT společnosti TÜV SÜD Czech

vězňů (4/2016) a osob se záznamem v rejstříku trestů (4/2018),

a mladoboleslavské továrny Škoda Auto (5/2018), do výrobních
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Akce mají formální charakter, například Český Goodwill
v New Yorku (5/2017), Galavečer Český Goodwill (každý říjen),
Představení Etického kodexu ČG (11/2016), či Výroční setkání
laureátů ocenění ČG (každý leden). Najdete mezi nimi ale také
neformální akce, které se konají na golfu (7/2016), ve spojení
s módní přehlídkou (1/2018), běháme se Žlutou stužkou (2018,
2019, 2020?), anebo na závodním okruhu v Mostě (Race Day,
3/2017).
závodů firme MADETA a Kolovrat ČM (4/2019), dále jsme
navštívili Zámecký dvůr a minipivovar Všerad (7/2018),

Vytvořili jsem řadu významných společných projektů s členy

Valašské muzeum v přírodě (9/2017), Park Mirakulum

rodiny Český Goodwill a KPCG. Některé měly vzdělávací

(7/2017) a mnoho dalších.

charakter, typicky Kulaté stoly na téma Marketing 4.0
(výzkumně vzdělávací projekt, který probíhal po celý rok 2018)

Za zmínku určitě stojí také různé konference, které jsou

nebo osvětová publikace 15 příběhů lídrů českého byznysu

nedílnou součástí KPCG od samého začátku, konkrétně

(2017), která se díky spolupráci dostala do rukou široké

Za vším hledej ženu – Poslanecká sněmovna (9/2015),

veřejnosti. Jiné projekty měly čistě charitativní ráz, kupříkladu

Ekonomické fórum – vize ČR 2025 (10/2017), Euro a měnová

Benefiční kalendář Český Goodwill 2017 (2016) nebo podpora

politika ČNB (1/2017) nebo VIP beseda Jak bezpečný je svět, ve

projektu Plňme přání (2016-17) a další.

kterém žijeme s Ándorem Šándorem (10/2018).
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Všechny události, které pro členy Klubu Partner Český
Goodwill připravujeme, vždy obsahují složku vzdělávací
v oblasti osobního rozvoje podnikatele nebo inspirace pro
rozvoj celé jeho firmy a složku networkingovou. Účastníci
v rámci společných akcí mají možnost se blíže seznamovat
s ostatními členy rodiny Český Goodwill a navazovat mezi
s sebou nejen přátelství, ale především vzájemně prospěšné
a obohacující obchodní vztahy. Hosté ale často mají příležitost
setkávat se s dalšími zajímavými osobnostmi, jako jsou
například Eliška Hašková Coolidge (2015/2016), Jiří Rusnok,
guvernér ČNB (2017), Ándor Šándor, generál v záloze (2018),

Jedinečnost KPCG a klubových setkání dotváří fakt, že se

vědec Vladimír Mařík (2019), a mnoho jiných.

setkávají výhradně lidé s podobnými životními příběhy
a zkušenostmi, které spolu mohou otevřeně sdílet. Ač se akce
odehrávají na vysoké úrovni, všechny probíhají v přátelské
atmosféře, přinášejí pohodu a inspiraci a spolehlivá partnerství
se silným smyslem pro fair play.
Chcete být také součástí klubu, kde můžete aktivně měnit sebe
i své okolí k lepšímu? Přijměte naše srdečné pozvání do KPCG.
Symbolické členství zahrnuje VIP pozvánky na akce, Magazín
KPCG přímo k Vašim rukám a bezpočet příležitostí pro další
rozvoj Vašeho podnikání.
Pro více info navštivte www.kpcg.club nebo nás kontaktujte na
klub@cesky-goodwill.cz. Těšíme se na Vás při Výročním setkání
laureátů ocenění Český Goodwill 22. ledna, kde se dozvíte vše,
na co se můžeme společně těšit v roce 2020.
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Cítíte to teplo?
HELUZ FAMILY 2in1
Tato cihla má nejlepší tepelněizolační vlastnosti mezi materiály
pro jednovrstvé zdění. Použitím výplně se její tepelněizolační vlastnost
zvýší o 40 %, přičemž paropropustnost zůstane zachována.
Ideální pro stavbu pasivního domu.

www.heluz.cz

KALENDÁRIUM
T: red

Kalendář akcí
Přehled událostí, na které se můžete těšit
v nadcházejících měsících nejen v Klubu
Partner Český Goodwill.

AKTUÁLNĚ

Český Goodwill 2020:
příjem nominací na
firmové oscary

22 / 01 /
2020

Výroční setkání laureátů
ocenění Český Goodwill

Uložte si do kalendáře: Ve středu 22. ledna se uskuteční
8. ročník ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, zahájen!

jubilejní 5. Výroční setkání laureátů ocenění Český Goodwill.

To znamená, že už nyní můžete zasílat vaše nominace

Asociace Entente Florale CZ – Souznění, držitel bronzového

podnikatelů a podnikatelek, kteří si podle vás zaslouží získat

ocenění v kategorii Tradice ČG 2018, nás zve na Vyšehrad,

firmového oscara. Od koho může mít nominace větší váhu

do míst, kde se začínaly psát dějiny českých zemí.

než od člověka, který projekt zažil na vlastní kůži?
Tradiční akce mimo jiné představí stěžejní události, na
Nominujte jednoduše prostřednictvím on-line nominačního

které se můžete těšit nejen v Klubu Partner Český Goodwill

formuláře.

po celý rok 2020. Nenechte si ujít příležitost poznat blíž
ostatní členy rodiny Český Goodwill a najít oblasti vašeho

Termín konání: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2020
Místo konání:

společného zájmu.

www.cesky-goodwill.cz/nominacniformular

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

Právě pro vás chystáme

–Z
 ajímavé exkurze: návštěvy u členů rodiny Český Goodwill
– I nspirativní semináře, konference, diskuse s osobnostmi
–T
 radiční letní setkání KPCG
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Vyšehrad, V Pevnosti, Praha 2

Zde může být i Vaše pozvánka!

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:
klub@cesky–goodwill.cz.

Tvoříme Goodwill • Spojujeme značky
Posláním Hlavatý & Partners Consulting Group (HPCG) je pomáhat tvořit aktivní hodnoty, ať již v rámci vlastní
skupiny anebo našim klientům z řad malých i velkých firem. Díky expertní znalosti, kterou jsme získali od roku
2008 na řadě českých a mezinárodních projektů, se nám daří efektivně tvořit goodwill.
Jsme však přesvědčeni, že tím nejcennější aktivem, kterým společně vládneme, jsou vzájemné kvalitní vztahy,
jež se cíleně snažíme rozvíjet nejen při akcích Klubu Partner Český Goodwill (KPCG), ale i posilováním dobrého
jména českých podnikatelů a jejich vzájemným propojováním.
Vítejte ve světě příležitostí pro rozvoj Vašeho podnikání!
www.hpcg.cz • www.kpcg.club

PORADENSTVÍ V ŘÍZENÍ PODNIKU • MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ & PUBLIC AFFAIRS • AKVIZICE & PRIVATE EQUITY INVESTICE

Český
Goodwill
2020

NOMINUJTE NA
www.cesky-goodwill.cz

FIRMOVÉ
OSCARY
Je to dřina, ale stojí to za to!

