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EDITORIAL

Ekonomika se pomalu probouzí do post-covidové reality. Jaká je? 

Zaměstnanci se mohou vrátit do kanceláří, ale moc se jim nechce. 

Fabriky mohou vyrábět, ale nemají z čeho. V oběhu je obrovské 

množství peněz natištěných centrálními bankami, ale není je 

za co utrácet. A když ano, ceny statků začínají dosahovat výšin 

dosud těžko akceptovatelných. Chybí základní suroviny, produkty 

z druhovýroby, chybí lidé, kteří by pracovali, nedostatková jsou 

dokonce i štěňata! A na titulní straně magazínu, který představuje 

nositele ocenění Český Goodwill, Vietnamec…

Pokud vám připadá, že je tu všechno tak nějak naruby, pak vězte, 

že alespoň obálka tohoto magazínu je  správně. Jedná se totiž 

o Čecha s vietnamskými kořeny, který v lednu převzal firmového 

oscara v kategorii Partner. Jeho portrét vám přinášíme na 

stranách 24–27. Kategorie Partner a Tradice jsou ty, kterým 

věnujeme celé 22. vydání Magazínu KPCG, jež jste právě otevřeli.  

Nový normál, který jsem naznačila v úvodu, zatím přináší 

především chaos. Jak se projevuje v podmínkách českých firem 

si můžete přečíst v hlavním tématu čísla na stranách 18–21. Je 

zřejmé, že vítězně z něj vzejdou jen ti nejsilnější. A není pochyb 

o tom, že jimi budou právě nositelé ocenění Český Goodwill. 

Přesvědčit se můžete sami na následujících stranách, kde 

naleznete 12 zajímavých rozhovorů s úspěšnými podnikateli 

z rodiny Český Goodwill. 

Povídali jsme si s kavárníkem z kulackého rodu Jiřím Borovkou, 

navštívili jsme čerstvého mlynáře v zácviku na oudoleňském 

mlýně Jiřího Kryštofka mladšího, 7 otázek jsme položili 

zakladateli přední logistické firmy JIPOCAR Petru Prokopovi, 

strávili jsme 1 den s ředitelem sociálního družstva Diakonie 

Broumov Pavlem Hendrichovským, a na Čaj o páté jsme se sešli 

s obdivuhodnou Lenkou Kratinohovou. 

Úvodník předchozího čísla Magazínu KPCG nesl název „Plnou 

parou vpřed“. A skutečně jsme tomuto heslu dostáli. Už 11 dní 

po zrušení nouzového stavu se letos v dubnu konalo pracovní 

setkání Klubu Partner Český Goodwill. Sice ve virtuální realitě, 

ale jako jedna z prvních akcí za skutečné, fyzické přítomnosti 

hostů. O měsíc později následoval oblíbený workshop „Přemluv 

koně 2.0“. Ohlédnutí za oběma akcemi vám přinášíme na 

stranách 5 a 6. Hned na následující straně na vás čeká přehled 

událostí, na které se můžete – nejen v rámci KPCG – těšit 

v nadcházejících měsících. 

Tou nejvýznamnější, z hlediska slavnostního uzavření 

aktuálního ročníku ocenění Český Goodwill se šťastným 

pořadovým číslem 9, je galavečer, který se, jak pevně věříme, 

bude konat u příležitosti předávání firmových oscarů 21. 

října 2021 v Planetáriu Praha. Těšíme se, že poznáme nové 

finalisty a nejsilnější příběhy, které v září zvolí odborná porota 

i veřejnost. Nominací se sešlo 115, více se dočtete na straně 8. 

A připomínáme, že na letošní vyvrcholení projektu jsou vedle 

členů KPCG zváni i všichni finalisté ročníku 2020. Bude to 

skutečně hvězdná oslava zodpovědného přístupu k podnikání!

Těšíme se na ni i na všechny ostatní příležitosti, kdy se s Vámi 

budeme moci znovu osobně setkat. Do té doby vám jménem 

celého týmu přeji inspirativní chvíle ve společnosti Magazínu 

KPCG a pohodové léto! 

Lenka Hlavatá
managing partner HPCG

Všechno na 
ruby tu je
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KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG

Akce měla rok zpoždění, původně se totiž měla konat již v dubnu 

roku 2020. Tehdejší nástup coronavirové pandemie a související 

opatření to ale znemožnily. Stejný osud potkal také další 

klubovou akci, workshop leadership skills, který se po ročním 

odkladu uskutečnil 18. května 2021. Obě akce si hosté letos užili 

ve zdraví a vřelé náladě, že se mohou po dlouhé době opět setkat 

fyzicky. Pojďme si se za těmito okamžiky společně ohlédnout.    

Virtuální realita naživo
Dubnové pracovní setkání KPCG se uskutečnilo v největší 

komerčně dostupné hale pro virtuální realitu na světě. 

VIRTUPLEX se nachází v Horních Počernicích v Praze a patří 

do skupiny ETNETERA Group, která byla partnerem akce. Spolu 

s unikátním prostředím na hosty čekali tři zajímaví řečníci.

Digitální transformace už není jen buzz word ze světa IT 

geeků, ale realitou, která denně prostupuje fungováním malých 

i velkých firem v Česku i v zahraničí. Do svých zkušeností 

a možností, které nejmodernější nástroje pro usnadnění běžné 

operativy skýtají, hosty zasvětili zakládající partner HPCG Petr 

Hlavatý, ředitel společnosti MyQ Solutions Martin Januš a CEO 

firmy Virtuplex Martin Petrovický. 

Původně byl jako čtvrtý řečík avizován ještě Kamil Tomáš 

ze společnosti PurposeFly s ukázkou online nástroje, který 

jedinečným způsobem měří přirozenou dynamiku pracovních 

KPCG jede 
Když v neděli 11. dubna 2021 skončil v ČR 
nouzový stav a s ním i tvrdý lockdown, Klub 
Partner Český Goodwill (KPCG) byl připraven. 
Už o 11 dní později se členové klubu sešli na 
pracovním setkání na téma Digitální firma 
v pražském VIRTUPLEXu.
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KPCG: OHLÉDNUTÍ

týmů. Covidové okolnosti ale jeho vystoupení na poslední chvíli 

znemožnily. 

Hlavatý prezentoval case study vlastní digitální transformace 

SME, Januš představil zcela nový nástroj MyQ Roger, který 

umožňuje digitální transformaci naruby, a Petrovický 

přítomné uvedl do unikátního světa virtuální reality, kde měli 

hosté možnost navštívit letadlovou loď nebo různé virtuální 

show roomy, které jsou téměř k nerozeznání od skutečných 

kamenných. 

Přestávku na občerstvení někteří hosté využili k dalšímu výletu 

do virtuální reality a vystoupali na startovací věž, která byla 

věrnou simulací té, z níž do vesmíru míří raketoplány na Mysu 

Canaveral. Po přestávce následovala MasterMind diskuse, která 

dál rozvíjela témata digitální transformace a výzvy, kterým při 

ní firmy čelí.

Přemluv koně 2.0
Pro velký úspěch, který předloni zaznamenal trénink vůdčích 

schopností „Přemluv koně“, se zájemci dočkali pokračování. 

V úterý 18. května se tak desítka členů KPCG sešla v Českých 

Budějovicích, aby se opět pokusili ´přemluvit koně´. Kurz se 

konal v centru Vladykův dvůr pod vedením zkušených lektorů 

a koní s dlouholetou hipoterapeutickou praxí. 

Na účastníky kurzu čekal bezpočet úkolů, které měli řešit 

společně se svým koněm, i následná práce s prožitky formou 

společného sdílení a diskusí. Náročnost zadání, jejichž cílem 

bylo vysvětlit koni, co má udělat a motivovat ho ke splnění, 

zvyšovalo také počasí, které ten den bylo vskutku aprílové. 

Všichni nakonec v přemlouvání koní uspěli a diskomfort 

akce, která se konala pod širým nebem, vnímali pozitivně. 

„Je to vlastně velmi podobné podmínkám ve skutečné firmě. 

Chvíle, kdy je klid a pohoda, jsou v normálním životě poměrně 

vzácné, protože kdykoli takový okamžik nastane, hned se objeví 

něco nového, co je potřeba řešit,“ zhodnotil Petr Sedláček ze 

společnosti X Production, který se kurzu zúčastnil podruhé.

Kůň a jeho stádové rituály jsou těm lidským až neuvěřitelně 

podobné. Proto jsou koně skvělými partnery pro trénink 

komunikačních dovedností a tzv. soft skills. Vedle kurzu 

pro vrcholové manažery se dají využít i pro rozvoj nižšího 

managementu či teambuildingové aktivity. Všechny tyto 

varianty nabízí Vladykův dvůr jako ucelený vzdělávací program 

pro firmy. Více na www.vladykuvdvur.cz. 

Co všechno může nabídnout Kůň jako 

zrcadlo manažera? Přečtěte si v článku  

na našem blogu:
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KALENDÁRIUM 
T: red

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

Kalendář akcí

16 / 09 / 2021  VIP beseda s osobností  
Zářijové zasedání poroty, která bude volit nejlepší podnikatelské příběhy nominované na firmové oscary Český Goodwill 2021, 

bude opět spojeno s klubovou akcí Beseda s VIP s osobností. Do horkého křesla usedne podnikatel a mecenáš Radim Passer, který 

vám představí svůj životní příběh a rád zodpoví všechny vaše otázky.  Nenechte si ujít příjemné odpoledne se zajímavým hostem.

 

Kdy? 16. 9. 2021 od 14,00 do 18,00 hod Kde? Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4

21 / 10 / 2021  Galavečer Český Goodwill 2021 

Devátý ročník firmových oscarů vyvrcholí tradičně galavečerem, v jehož rámci budou oceněni další podnikatelé a společnosti, 

kterých si lidé váží. Nové firmy rozšíří počet 113 těch, kteří dosud stanuli ve světle reflektorů, a členové KPCG opět mohou být při 

tom.

V pátek 22. 10. 2021 od 10,00 hod navážeme další diskusí v rámci Mastermind skupiny Český Goodwill, ve které můžete i vy 

řešit s ostatními podnikateli váš aktuální problém, otázky nebo diskutovat zásadní podnikatelská témata. Společné inspirativní 

setkání zakončíme obědem. 

 

Kdy? 21. 10. 2021 od 18,00 do 24,00 hod Kde? Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

01–30 / 09 / 2021  Online hlasování veřejnosti   
První zářijový den budou tradičně představeni finalisté aktuálního 9. ročníku ocenění Český Goodwill. Jejich nominační 

medailonky naleznete na www.cesky-goodwill.cz, kde po celé září bude probíhat hlasování veřejnosti. Finalista s největším 

počtem hlasů se stane novou Osobností Český Goodwill 2021. V září rovněž proběhne dvoukolové hodnocení poroty. 

 

Termín konání: 1.–30. 9. 2021 Kde? online na www.cesky-goodwill.cz

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.
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9. ročník uzavřel  
první fázi
Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill, známý též 
jako firmové oscary, v letošním roce pořádá česká poradenská 
skupina HPCG již podeváté. Projekt – vzdor covidové pandemii – 
pokračuje v tempu, které nepolevuje. 

ČESKÝ GOODWILL 2021 
T: red

Nominace do 9. ročníku Český Goodwill 2021 byly spuštěny 

v říjnu loňského roku a nominační fáze trvala do tradičně 

konce června. Do půlnoci 30. června poslali lidé na ocenění 

Český Goodwill 115 nominací podnikatelů a společností, kterých 

si váží. 

Nejvíc nominací (35 %) zaslali obchodní partneři, 22 % kamarádi 

a rodinní příslušníci a 13 % nominací přišlo od společníků, 

investorů nebo zaměstnanců. Ostatní nominující uvedli jiný 

vztah k nominované osobě. Skoro polovina nominujících 

(46 %) svou nominaci podpořila uvedením referenčních 

osob, u kterých je možné nominaci a její zdůvodnění ověřit. 

Obdobně jako v předchozích ročnících naprostá většina (83 %) 

nominujících si přála informovat nominovanou osobu o tom, 

kdo konkrétně ji nominoval. 

V červenci a srpnu následuje zpracování došlých nominací, 

oslovení nominovaných a příprava medailonků firem, které 

postupují do finále. Tato fáze vrcholí o půlnoci 31. srpna, kdy 

bývají všechny medailonky naráz publikovány na webových 

stránkách projektu, a finalisté se tak představují veřejnosti před 

závěrečnou fází, která přichází v září. 

Během celého měsíce zde veřejnost může hlasovat pro svého 

favorita a svými hlasy udělit titul v kategorii veřejnosti 

Osobnost Český Goodwill. Současně probíhá hodnocení 

odborné poroty, která volí nejlepší příběhy v základních 

nominačních kategoriích. Pro rok 2021 jimi opět jsou Tradice, 

Inovace, Partner a Made in Czechoslovakia. Slavnostní 

předávání firmových oscarů je plánováno na 21. října 2021.

„Těší nás, že Český Goodwill zůstává takovým ostrůvkem jistoty 

v dobrých i méně dobrých časech a slouží jako nástroj, kterým 

lidé mohou povzbudit, poděkovat nebo veřejně vyjádřit uznání 

podnikatelům a firmám, kterých si váží,“ uvedla Lenka Hlavatá, 

ředitelka HPCG, která je pořadatelem projektu. 

Velkou zásluhu na tom mají také partneři, kteří projekt 

dlouhodobě podporují. Zvláštní dík patří společnostem 

X Production Digital, LORIKA CZ, Etnetera Group a HELUZ. Nad 

transparentním průběhem již od roku 2014 dohlíží světově 

uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech.

V mediální oblasti pomáhají zvyšovat známost projektu a jeho 

finalistů dlouhodobí partneři Active Radio a FTV Prima a nově 

pro letošní rok také zpravodajský portál Drbna.cz a letecký 

časopis Flying Revue. 

Český Goodwill 2013–2020 v číslech 

8 let ocenění pro firmy, kterých si lidé váží

844 platných nominací od veřejnosti

484 firem postoupilo do finále

113 firem získalo firmové oscary 

76 221 hlasů veřejnosti pro Osobnosti ČG
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ČESKÝ GOODWILL 2021 
T: red / F: archiv HPCG

Noví mediální partneři nebyli jedinou novinkou 9. ročníku firmových 
oscarů. Na podporu nominační fáze vznikla také guerillová kampaň 
s názvem Citrónová výzva, aneb #NebudCitron #Nominuj. Na ty, 
kteří se do výzvy zapojili a měli štěstí, navíc díky Active Radio čekala 
odměna ve formě snídaně do firmy. Děkujeme všem za spolupráci!

Edit Bílková, Barvy FRAMAR 

Jan Popelář, AutoTechnologi 

AutoTechnologi Barvy FRAMAR

Stáňa Dufková, ambasadorka ČG

Víno Hruška

Jiří Borovka, kavárna LANNA

Petr Hlavatý, HPCG

Etnetera Fandi mámám

Žaneta Slámová a Petra 
Pšeničná, Fandi mámám
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T v o ř í m e
d i g i t á l n í  s vě t  

 s  n a š i m i  k l i e n t y .

S p o l e čn ě .  

# t e c h n o l o g i e  # k r e a t i v i t a  # d a t a  # c o n s u l t i n g

activate

groupetnetera

motion
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MULTIMEDIA
T: red / F: archiv HPCG

Goodwill Talks:  
od píky až na vrchol 
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V polovině února spatřil světlo světa nový multimediální projekt společnosti HPCG, 
organizátora ocenění Český Goodwill. Série rozhovorů Goodwill Talks: od píky až na 
vrchol si získala stabilní místo na české podcastové scéně.

Projekt představuje členy rodiny Český Goodwill v novém 

formátu, který obsahuje podcasty vysílané na většině 

nejznámějších platforem jako jsou Youradio Talks, Apple 

a Google Podcast, Spotify, Deezer a další, i video-rozhovory na 

YouTube kanále Český Goodwill. Součástí multimediálního 

projektu je také pravidelný rozhlasový pořad na byznysovém 

Rádiu ZET, online články a komunikace na sociálních sítích. 

Úvodní sérii tvoří 12 dílů, 12 rozhovorů s 12 držiteli firmových 

oscarů. Každý díl přináší nevšední vhled do hlavy majitelů 

českých firem z různých oborů, věku i zkušeností. Pořadem 

provází Lenka Hlavatá, zakladatelka ocenění Český Goodwill, 

managing partner HPCG a odborný konzultant v otázkách 

řízení podniku. Hosté se s ní dělí nejen o své příběhy, jak budují 

úspěšné firmy, ale i o další, mnohdy velmi osobní, zážitky 

a zkušenosti. 

Úspěch na české podcastové scéně

Celý projekt vznikl v dílně společnosti HP N Media, která 

je členem skupiny HPCG, ve spolupráci s Active Radio, 

mediálním partnerem projektu Český Goodwill, v jehož 

studiích probíhalo natáčení rozhovorů. Active Radio, 

provozovatel podcastové platformy YouRadio Talks (YRT), 

hodnotí úvodní sérii Goodwill Talks jako velmi úspěšnou. 

Potvrzují to i statistiky, o které se s námi podělil. 

Dosud si Goodwill Talks na YRT pustilo přes 360 tisíc 

posluchačů podcastů. S přirozenou mírou odlaďování dosahují 

díly Goodwill Talks nadprůměrné poslechovosti, ve 20. minutě 

je to přibližně 30 %. Všechny díly mají vysokou poutavost, 

posluchači se k nim opakovaně vrací, někteří si je pouští 

i vícekrát. Projekt Goodwill Talks si tak vybudoval stabilní 

pozici na české podcastové scéně s průměrnou základnou 13 

tisíc posluchačů na každý díl. Relativní úspěšnost jednotlivých 

dílů zachycuje následující graf.  

Madeta
Stap

Barvy Framar
Beznoska

Flexipal
Fandi mámám

Mirakulum
Nirvana Systems

Lidi z baru
Eduard

Etnetera
Petrof

40 %0 %

35 %
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28 %
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35 %
28 %
28 %

30 %
35 %

30 %
28 %

30 %

10 % 20 %

Poslechovost na YouRadio Talks

30 %
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ADVERTORIÁL
T: TUV SUD Czech s.r.o.

Ochrana osobních údajů není novým 
tématem, stále je však tématem platným 
a aktuálním.
Od května 2018 je znalost v oblasti ochrany osobních údajů 

(OÚ) nezbytná pro všechny zaměstnance, kteří se dostávají do 

kontaktu s jakýmkoliv druhem osobních údajů, bez ohledu na 

to, s jakým množstvím (málem) nebo jak často s osobními údaji 

pracují.

Proč je dobré zajistit zaměstnancům 
periodické školení? 
Odpověď je snadná – potřeba zvyšovat povědomí zaměstnanců. 

Při nástupu zaměstnance do nového zaměstnání jej důkladně 

seznámíme s jeho novým pracovištěm, sdělíme potřebné 

informace. A co dál? Každý jedinec zapomíná, dochází ke 

změnám, zaměstnanci mohou mít časem tendenci polevovat 

v dodržování daných nařízení a zásad, proto je potřeba školení 

po určité době pravidelně opakovat. 

Zde nabízíme řešení. Zajistit celofiremní povědomí o GDPR 

pomocí našeho hotového e-learningu. Kurz je vhodný pro 

každého bez ohledu na jeho roli. Poskytuje užitečné informace 

o každodenním zacházení s osobními údaji.

Úpravy a přizpůsobení kurzu
Kurz lze využít v dané podobě tak, jak je připravený.  Zároveň 

je možné upravit a doplnit kurz dle specifických pravidel 

ochrany osobních údajů ve vaší organizaci a vytvořit z něj 

plně customizované školení o GDPR jen pro vás a pro vaše 

zaměstnance.  

Ochrana dat není jen problém korporací. GDPR nařizuje všem 

firmám, aby aktivně chránily data. 

Organizace jsou zodpovědné za nakládání s osobními údaji. 

Kdo s těmito údaji ale nakládá, jsou právě zaměstnanci. Proto 

se musejí k osobním údajům chovat zodpovědně. Je důležité, 

aby brali na vědomí, že společnosti hrozí nejen pokuty, ale také 

reputační riziko a špatné PR.

Udržet si celkový přehled a způsob, jakým plnit požadavky, je 

obtížné. Často se stává, že se zaměstnanci postupně odchylují 

od zavedených zásad a postupů. Ne nadarmo se říká: „Opakování 

matka moudrosti.“ Řešení je jednoduché, jasné – periodické 

vzdělávání zaměstnanců včetně závěrečného testu a certifikátu 

jako důkazu, že vnímají danou problematiku správně.

Obsah kurzu zahrnuje 4 moduly zakončené testem. Při 

úspěšném absolvování získá účastník osvědčení. Osvědčení pro 

účastníky e-learningového kurzu je vydáno ve shodě s ISO/IEC 

17024 General requirements for bodies operating certification 

of persons a The General Data Protection Regulation (GDPR 

Regulation EU 2016/679).

E-learning nejen seznamuje s výkladem GDPR, ale také 

vysvětluje, jaká rizika firmě vznikají při úniku OÚ, jaké jsou 

nejčastější chyby a kde dochází k únikům OÚ, jaké kroky 

zvolit při úniku OÚ, jak kontrolovat a odhadovat rizika spojená 

s ochranou OÚ a další. 

Platí ještě 
GDPR? 

ROZHÝBEJTE S NÁMI VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ TAK, 

ABY FUNGOVALO A PŘINÁŠELO MAXIMÁLNÍ UŽITEK.

Vzdělávání zaměstnanců – nepřetržitě, opakovaně 

E-learning je rychlý, cenově dostupný způsob školení. 

Díky osvědčení získáte důkaz, že zajišťujete vzdělávání 

zaměstnanců v této oblasti, a udržet tak soulad s GDPR bude 

hračkou.

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách 

GDPR – Periodické proškolení zaměstnanců „na míru“ | 

TÜV SÜD Czech, kde můžete nahlédnout pod pokličku 

e-learningu prostřednictvím našeho produktového videa, 

nebo se přímo přihlásit k účasti na školení prostřednictvím 

našeho webového formuláře.
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Telefon 844 888 783    info.cz@tuvsud.com   www.tuvsud.com/cz

TÜV SÜD Updates   
Webináře a akce na aktuální zajímavá témata, které  
jsme připravili ve spolupráci s různými odborníky.

Těšíme se na vaši účast, ať už jako posluchače nebo  
jako aktivního zájemce s možností kladení otázek přímo  
prezentujícím odborníkům.

Účast je bezplatná.

Více na:
www.tuvsud.com/cz
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VSEKOLEM

PALETVSEKOLEM

PALETALLAROUND

PALLETS

VSE KOLEM

PALET VSE KOLEM

PALET ALL AROUND

PALLETS

WSZY-STKO O PALETACH MINDEN A RAKLAP

KÖRÜLVSETKO OKOLO

PALIETALL AROUND

PALLETSVSE KOLEM

PALET

VSE KOLEM

PALET VSE KOLEM

PALET ALL AROUND

PALLETSVSE KOLEM

PALET VSE KOLEM

PALET ALL AROUND

PALLETS

ČESKO . POLSKA . SLOVAKIA . HUNGARY

FLEXIPAL. A.S.

TEL.:
WWW.FLEXIPAL.COMEMAIL:

Křoví 124, 594 54 Křoví
Czech Republic

+420 566 520 085

info@flexipal.com
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Dostupné také na našem e-shopu:
www.eshop.vinohruska.cz

VELEHRAD
863

VÍNO S DOTEKEM HISTORIE

VELEHRAD 863
VÍNO S DOTEKEM HISTORIE

www.vinohruska.cz

Originalita, charakter a projev vína je ovlivněn nejen půdou a terroir, ale má i duševní 
hodnotu, která spočívá v oblasti, kde je réva vinná vysazena. Adjustace láhve a dárkové 
kazety se staroslovanským písmem Hlaholice má připomenout historii našich předků
a je symbolem věčnosti naší kultury.

Víno, které chutná
...ke každé příležitosti
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NÁVŠTĚVA U…m o d e r n í  p r o s t ř e d í  •  k u l t u r n í  z á ž i t k y  •  p r o f e s i o n á l n í  g a s t r o n o m i e

Váš eventVáš eventVáš event mezi křídly

Na Brně 2136/4, Hradec Králové

www.petrofgallery.cz

Uspořádejte svou akci v srdci továrny 

výrobce akustických klavírů a pianin, 

jejichž zvuk se rozeznívá po celém světě.

Zajistíme vám akci na míru pro 5 i 500 osob, 

a to včetně profesionálního cateringu, 

kulturního programu nebo možnosti 

prohlídky výroby a Muzea PETROF.
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7 OTÁZEK PRO…
T: red / F: archiv P. Prokop / JIPOCAR Group / archiv HPCG

„Nejvíc záleží na rodině,“  
říká Petr Prokop,  
zakladatel společnosti 
JIPOCAR Group

Firmového oscara v kagorii Partner si v sedmém ročníku Český 
Goodwill 2019 odnesl Petr Prokop, zakladatel společnosti JIPOCAR. 
Od té doby utekla spousta vody a nastala řada změn. Navštívili jsme 
proto pana Prokopa a položili mu 7 otázek…
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S hlavou v oblacích
V nové rubrice S hlavou v oblacích, aneb na cestách s Jiřím 
Prušou vám přinášíme pohled na dovolenou z tak trochu jiné 
perspektivy. 

Partnerem projektu Český Goodwill 2021 je nově letecký časopis 

Flying Revue, proto jsme pro vás s jeho vydavatelem Jiřím 

Prušou připravili tuto novou rubriku, kde naleznete inspiraci, 

praktické tipy i osobní zážitky toho nejpovolanějšího – českého 

letce, který ve sportovních letadlech přistál již téměř na 900 

letištích po celém světě. Nechte se zlákat leteckými zážitky 

a objevte spolu s Jiřím novou dimenzi cestování. 

Letní dovolené jsou v plném proudu a prim opět hraje tradiční 

destinace Čechů, Chorvatsko. Vyrazit tam autem nebo na 

motorce, případně strávit zde dovolenou na jachtě, je už celkem 

běžné. Ale přemýšleli jste, jaké to je zažít Chorvatsko z ptačí 

perspektivy?

Do Chorvatska za dvě hodiny 

Ta nejkrásnější místa na pobřeží Chorvatska ze vzduchu ubíhají 

od severu k jihu jedno za druhým – nejdříve přístavní městečka 

Umag, pak Novigrad a Poreč i historické město Vrsar. Dále na 

jih Istrie, pak úžasné město Rovinj, souostroví Brioni a jižně 

město Pula s impozantní římskou arénou. Pak už Čechy po první 

válce objevená Opatija, přístavní město Rijeka a dále kouzelná 

města Zadar, Šibenik, Split a Dubrovník. K tomu romantické 

vesničky v horách, přístavy, i nespočet překrásných ostrovů 

jako Kornati nedaleko Splitu nebo Pakleni kousek od Hvaru. 

Navíc samozřejmě také známé ostrovy Korčula nebo Brač s jeho 

ikonickou pláží Zlatni Rat.  

LIFESTYLE
T: red / Jiří Pruša / F: archiv Jiří Pruša / Flying Revue
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Do Chorvatska můžete od nás doletět za dvě hodiny. Přináší 

to ale i svá úskalí – při přeletu Alp je nutné dávat velký pozor 

na počasí. Jedna z mých pilotně vůbec nejsložitějších situací 

vznikla právě zde, když jsem v šedivém oparu vletěl do skryté 

bouřky. Viditelnost nula, kroupy drsně narážející do křehké 

kabiny, dramatická turbulence, námraza, vynechávající motor, 

blesky, mrtvá obrazovka s letovými a navigačními údaji 

i zamrzlá Pitotova trubice a někde kousek pode mnou hory 

vysoké 3000 metrů. Těch 8–10 minut mě vyšťavilo. 

V malém letadle máte zásadně omezené objem i váhu vašich 

zavazadel. Vezměte si tedy jen to nejnutnější, ale k tomu také 

záchrannou vestu, protože velkou část cesty absolvujete zřejmě 

nad mořem. A nezapomeňte na správné vyvážení letadla. Jako 

ideální období bych pro cestu doporučoval konec srpna nebo září, 

kdy zde ještě nejsou ranní mlhy, které jsou pak od konce září 

pravidelné. Tou dobou je tu také méně turistů, což oceníte zvláště 

v těch nejatraktivnějších místech. 

LIFESTYLE
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Chorvatsko není zatím v Schengenu, a tak při letu malým 

letadlem mějte na paměti, že vaše poslední letiště před 

Chorvatskem musí být mezinárodní. Když to nezvládnete v ČR, 

tak dobré alternativy jsou buď Graz nebo Portorož. V Chorvatsku 

samém pak je kolem pobřeží dostatek letišť – Vrsar, Pula, 

Medulin, Rijeka, Grobnik, Zadar, Split, Dubrovník a k tomu tři 

ostrovní letiště Malý Lošinj, Brač a Hvar. 

V turistické sezóně je potřeba si pro letadlo rezervovat parkování. 

Ve spolehlivě dobrém počasí můžete letět přímo přes Alpy, ale 

bezpečnější je letět o půl hodinky déle přes Maďarsko. Také 

během návratu je pak nutné myslet na to, abyste nejdříve přistáli 

na nějakém mezinárodním letišti v Schengenu. 

A výhodou dovolené po vlastní letecké ose je, že kdykoli můžete 

„přeskočit“ jinam a za chvilku můžete přistát třeba v Benátkách 

nebo v Terstu. Ale to tom třeba někdy příště…. Šťastný let! 

LIFESTYLE 

Jiří Pruša
Vášeň k létání se u něj zrodila již v pěti letech, kdy ho táta poprvé vzal na letiště v Ruzyni. Svou kariéru začínal v ČSA, kde 

následně působil jako viceprezident. Přistáním na svém 500. letišti, kterým se stalo letiště Částkovice u Pelhřimova v roce 2018, 

se Jiří zapsal do České knihy rekordů a kuriozit, kterou vede Agentura Dobrý den. V další zápis doufá při dosažení svého tisícího 

letiště.

V roce 2014 se Jiří Pruša stal spoluvydavatelem časopisu Flying Revue, který je dnes nejčtenějším leteckým časopisem v Česku 

a na Slovensku. Najdete v něm články věnující se bezpečnosti letectví, různým odvětvím leteckého sportu, historii letectví, 

letecké meteorologii, leteckým expedicím po celém světě, IT v letectví i dalším atraktivním leteckým tématům. Webový portál 

FlyingRevue.cz přináší aktuality ze světa všeobecného i dopravního letectví a najdete tu spolehlivé zdroje informací pro plánování 

letů i tipy ke zvyšování bezpečnosti sportovního létání.

Jiří nejraději létá na jednomotorových letadlech Dynamic LSA nebo Cessna 172/182. Ročně nalétá kolem 250 hodin motorově 

a k tomu asi 30 hodin na větroni. Přistál už na všech letištích i registrovaných plochách v Česku, na Slovensku i v dalších zemích. 

Mezi Jirkovy největší cíle patří obletět a kolem dokola nafilmovat zeměkouli.



DA L Š Í I N F O R M A C E N A L E Z N E T E N A N A Š E M W E B U  
www.f lying-revue.cz nebo tel.: +420 602 944 172

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
Flying Revue 

s členstvím v klubu FR a benefity

6 čísel plných informací 

ze světa letectví za pouhých 728 Kč

 automatické členství v klubu  
 Flying Revue
 exkluzivní akce – exkurze,  
 setkání, semináře, informace
 zvýhodněné ceny produktů  
 Flying Revue
 Prémium program 
 exkluzivní přístup do video 
 databáze

VÝHODY 
PŘEDPLATNÉHO

VHODNÝ DÁREK PRO PŘÍZNIVCE LÉTÁNÍ !



ISO Consulting s.r.o.
člen skupiny HPCG

Revoluční 7, 110 00 Praha 1 

|  protože na úspěchu záleží!ISOConsulting

www.iso-consulting.cz
isoc@hpcg.cz
(+420) 602 700 327

POMŮŽEME VÁM NAJÍT CESTU, 
JAK ZHODNOTIT MAJETEK

V ROZBOUŘENÝCH VODÁCH

audit ochrany majetku a aktiv
rodinné svěřenské fondy

� remní nástupnictví a M&A poradenství
private equity investice 




