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EDITORIAL

Vážení čtenáři,

těsně před uzávěrkou tohoto vydání skončil čtrnáctidenní 

lockdown, ve kterém se naše země potácela rovných šest měsíců 

(12. 10. 2020 – 11. 4. 2021)! Vládní eskapády, nesmyslná opatření, 

klacky pod nohy podnikání a svobodnému rozhodování však 

jedou dál na plné obrátky. Málokoho by na jaře 2020 při první 

uzávěře napadlo, že za třináct měsíců na tom budeme ještě hůř. 

Pro všechny, kdo máte dost přívalu negativních zpráv a chcete si 

zachovat veselou mysl, mám skvělou zprávu.

Právě se vám do ruky dostává první vydání Magazínu 

KPCG v roce 2021, symbolicky už 21. v pořadí, které je opět 

nabité pozitivní motivací. Nejprve na vás čeká ohlédnutí za 

slavnostním předáváním firmových oscarů, které se nám 

podařilo uspořádat 21. ledna 2021. Na dalších stranách se můžete 

těšit na smršť podnikatelských příběhů, které pojí odhodlání, 

vytrvalost a na konci úspěch ve všech odstínech. 

Řada z nich je součástí našeho multimediálního projektu 

Goodwill Talks: od píky až na vrchol. Tuto inspiraci můžete 

čerpat v písemné, zvukové i video-podobě, jak vám bude zrovna 

libo. V dalších rozhovorech vám představíme finalisty oceněné 

v kategoriích Inovace a královské Made in Czechoslovakia. 

V obou nejsilnější příběhy volí odborná projektu Český Goodwill 

a bez pochyby uznáte, že i letos měla šťastnou ruku. 

7 otázek jsme položili Miroslavu Šilhanovi (LOGeco, Inovace 

ČG 2020), abychom zjistili více o unikátní české technologii 

zpracování odpadů, zastavili jsme se na návštěvě u Víta Domkáře 

(Aveton, Inovace ČG 2015) a viděli, jak se firmě s odstupem 

času daří, vyzpovídali jsme Martina Januše (MyQ, Made in 

Czechoslovakia ČG 2020), který připomíná českého Elona Muska, 

a strávili jsme jeden den s Miroslavem Kubíkem (LOMAX & Co.), 

který v roce 2019 získal historicky prvního firmového oscara 

v kategorii Made in Czechoslovakia. A v neposlední řadě, pozvání 

na čaj o páté přijala Lenka Novotná, spolumajitelka rodinné firmy 

PLASTIA (Inovace ČG 2020), s níž jsme si povídali o zahradničení, 

životním cyklu zahradnických potřeb, které vyrábí, i společenské 

zodpovědnosti lokálního producenta. 

Věřím, že celkem jedenáct rozhovorů, které jsme pro vás 

společně připravili, vám vlije do žil novou energii a motivaci 

k další práci a novým projektům, třeba těm investičním. Tipy 

naleznete na straně 16. V našem pravidelném průzkum jsme 

také zkoumali, jak se situace v českých firmách v souvislosti 

s vládními restrikcemi změnila během uplynulého půlroku. 

Výsledky přinášíme v článku na straně 18. Nechybí ani exkurz 

do minulosti, který se tentokrát věnuje 100. výročí založení 

Československé obce legionářské, a kalendárium s přehledem 

akcí, na které se v nejbližší době můžete těšit v Klubu Partner 

Český Goodwill.

Český Goodwill jede plnou parou v před. Už se těšíme, až 

poznáme nové finalisty 9. ročníku. Bude mezi nimi i váš 

nominant? Najděte si čas nejpozději do konce června a pošlete 

dál radost z nominace na ocenění pro firmy, který si lidé váží, 

dál. Sdílená radost – dvojnásobná radost! Je jen na nás, kam se 

plnou parou vydáme… a je víc než kdy jindy jasné, že směr si 

musíme určit sami a nespoléhat se na pomoc shůry. 

Petr Hlavatý
zakládající partner HPCG

Plnou 
parou…
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Hospodaření státu loni skončilo schodkem 367,4 miliardy 

korun, zatímco plánovaný deficit rozpočtu byl 40 miliard. 

To je nejhorší propad od vzniku samostatné ČR (1993). Za 

bezmála desetinásobně horším výsledkem podle vládních 

představitelů stála především pandemie covid-19, která v roce 

2020 propukla. 

Podle kontrolorů NKÚ je to však pravda pouze z poloviny. Ve 

své výroční zprávě za rok 2020 NKÚ uvádí, že celkové výdaje 

státního rozpočtu meziročně vzrostly o 291 miliard korun, 

z toho minimálně 147 miliard (50,5 %) ale nesouviselo přímo 

s pandemií covid-19. Vládu přitom opakovaně upozorňuje, že 

neřeší dlouhodobé problémy, zaostává v budování základní 

infrastruktury, nezvyšuje se elektronizace státní správy (v roce 

2020 na 22. místě mezi státy EU), neřeší důchodovou reformu ani 

další sociální problémy. 

Pro rok 2021 vláda plánuje schodek astronomických 500 miliard 

korun. Cíl se jí bohužel daří naplňovat. Jen za první čtvrtletí 

letošního roku vykázalo státní hospodaření deficit 125,2 miliardy, 

zatímco za srovnatelné období loni tento činil „jen“ 9,2 miliardy. 

Celkové příjmy rozpočtu, na které těžce dopadají restrikce 

v sektoru služeb, klesly v 1.Q 2021 meziročně o 10 %, naopak 

výdaje o stejných o 10 % ještě vzrostly. 

Podle Národní rozpočtové rady Česko narazí již v roce 2024 

na tzv. dluhovou brzdu. Ta je stanovená na úrovni 55 % HDP 

a znamená hranici, při jejímž překročení musí vláda předložit 

návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu 

a fondů. Už v roce 2020 přitom podíl státního dluhu činil 36,5 % 

HDP (meziroční navýšení o 8 % z 28,5 % HDP v roce 2019). 

Na přelomu roku uvedla televize Prima pořad Milionář mezi 

námi. Formou reality show, která ve světě chytila za srdce 

miliony diváků, představil fungování neziskového sektoru v ČR 

a lidi, kteří obětavě pomáhají druhým. Vedle nich zde účinkují 

úspěšní podnikatelé, kteří na své „tajné misi“ provází diváky 

vyloučenými lokalitami českých měst a seznamují je s mnohdy 

dramatickými lidskými příběhy.  

Produkce na přípravě pořadu spolupracovala s HPCG. TV Prima 

je mediálním partner projektu Český Goodwill a ví, že mezi 

oceněnými je řadu potenciálních účinkujících se srdcem na 

pravém místě. Současně, myšlenka pořadu rezonuje s pilíři 

projektu, tak jsme rádi oslovili – primárně členy Klubu Partner 

Český Goodwill – a tuto příležitost jim nabídli. 

V úvodním díle, který se vysílal 30. listopadu 2020, vystoupil Jiří 

Antoš, majitel Parku Mirakulum. Svou roli kvituje s povděkem: 

„Myslel jsem si, že zapojení do pomoci bude naaranžované pro 

televizi. Ale ono to bylo doopravdy! A jsem za to rád, protože 

mám z toho týdne mnoho silných zážitků.“ Spolu s ním se 

úspěšné reality show představili i další členové rodiny Český 

Goodwill: Simona Kijonková (Zásilkovna), Martin Hausenblas 

(Adler, Liftago) nebo Petra Plemlová (unuodesign). 

A s kůží na trh šla i Lenka Hlavatá: „Je důležité, aby každý 

začal sám u sebe a věřil, že svým příkladem strhne i ostatní. 

Byl to jeden ze speciálních projektů, v jehož rámci jsme mohli 

veřejnosti ukázat, že podnikatelé jsou obyčejní lidé, z masa 

a kostí, a že za jejich úspěchem stojí především tvrdá práce. 

Současně jsme pomohli upozornit na důležitou roli neziskovek.“ 

Ty se už loni začaly potýkat s vážnými výpadky příjmů. Vysílání 

pořadu, který se natáčel už v roce 2019, tak podle Hlavaté přišlo 

v nejvyšší čas, aby motivovalo soukromé dárce. 

(Ekonomika) 
Stabilita 
ohrožena

(Podnikání) 
Pomůžeme 
si sami

PRO.BYZNYS 
T: red
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Do finále 8. ročníku postoupilo 62 podnikatelů a společností, 

kterých si lidé váží, a to z celkového počtu 101 platných 

nominací, které organizátor projektu, česká poradenská 

skupina HPCG, od veřejnosti obdržel.

V základních nominačních kategoriích – Tradice, Inovace, 

Partner a Made in Czechoslovakia – nejsilnější příběhy volila 

odborná porota. Navíc, všichni finalisté se ucházeli o přízeň 

veřejnosti, která volila Osobnost Český Goodwill 2020 na 

základě online hlasování. Slavnostní vyhlášení výsledků se 

mělo původně uskutečnit ve druhé polovině října roku 2020, jak 

bývá zvykem. Vládní restrikce proti šíření pandemie covid-19 

však tento záměr znemožnily.

Jako náhradní termín organizátor ohlásil magické datum 

21. 1. 2021. Přestože přísná protikoronavirová opatření zůstávala 

i v lednu v platnosti, podařilo se slavnostní předávání ocenění 

Český Goodwill v náhradním termínu uskutečnit. Ve specifické 

„drive-in“ podobě, v autokině na pražském Strahově 1 , 

předávání firmových oscarů 2  moderoval svým specifickým 

způsobem Petr Čtvrtníček.

Ve svých vozech 3  dorazilo na 200 hostů z celé republiky. 

Někteří dokonce pojali předávání natolik slavnostně, že 

Český Goodwill 2020 
jako memento doby
Nekonečný 8. ročník Český Goodwill 2020 se uzavřel o čtvrt roku 
později. Ve čtvrtek 21. ledna 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení 
firmových oscarů a poosmé bylo předáno ocenění podnikatelům 
a firmám, kterých si lidé váží, Český Goodwill 2020. 

KPCG: OHLÉDNUTÍ 
T: red / F: archiv HPCG

1

2

3
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neváhali vytáhnout z garáže i svého veterána. Jiní bohužel 

museli z důvodu nařízené karantény sledovat pouze online 

přenos a pro ocenění vyslat své zástupce. Firmového oscara si 

převzalo 16 podnikatelů a firem, kterých si lidé váží.

V kategorii Osobnost Český Goodwill 2020 veřejnost zaslala 

11.009 platných hlasů. Nejvíc z nich, 1206 hlasů, si připsal Kamil 

Rudolf, majitel firmy Love Production 4 . V těsném závěsu, 

s rozdílem pouhých 25 hlasů, skončil Robert Novotný, předseda 

představenstva akciové společnosti Mironet.cz za projekt 

Počítače dětem 5 . Na bronzovou příčku vynesla podpora HC 

Dynamo Pardubice Petra Dědka, majitele firmy D+D REAL 6 .

V kategorii Tradice udělila odborná porota firmového oscara 

Jiřímu a Michalovi Borovkovým, majitelům společnosti A-stav 

Bohemia za Koncept LANNA 7 , na stříbrné příčce se umístil 

Stanislav Hruška, majitel vinařství VÍNO HRUŠKA 8 , a bronz  

KPCG: OHLÉDNUTÍ 

4

5

6

7

8
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KPCG: OHLÉDNUTÍ 

získal Jiří Kryštofek, pokračovatel mlynářské tradice pod 

značkou Mlýn Oudoleň 9 . 

Kategorii Inovace ovládl Miroslav Šilhan za společnost LOGeco, 

která vyvinula převratnou technologii zpracování odpadů. 

Stříbrná příčka patří Dušanu Dufkovi, STRIX Chomutov a.s., 

a na bronzovou příčku vystoupali Lenka a Stanislav Novotní, 

majitelé rodinné firmy PLASTIA s.r.o. Ocenění za ně převzala 

dcera Eva 10 . 

V kategorii Partner porotu nejvíce oslovil příběh Nguyen Manh 

Tunga, zakladatele Czech Viet s.r.o. a projektu Vietnamci 

pomáhají. Porota dále ocenila pomoc a podporu, které svému 

okolí poskytuje Pavel Hendrichovský, předseda sociálního 

družstva Diakonie Broumov. Třetím oceněným v kategorii 

Partner je Jan Mašek, spoluzakladatel sítě Red Button 11 .

Novinkou je od loňského ročníku ‚královská‘ kategorie Made in 

Czechoslovakia, jež oceňuje jak české, tak slovenské, případně 

československé firmy. Firmového oscara si odnesl Martin 

Januš, jednatel české softwarové společnosti MyQ, spol. s r.o., 

která má miliony uživatelů ve více než 90 zemí světa. Po 

dlouhém rozhodování poroty se tak nakonec na druhé příčce 

umístil Tomáš Čupr, jednatel firmy VELKÁ PECKA s.r.o. spíše 

známé jako Rohlík.cz, Kifli.hu nebo Gurkerl.at. Bronzovou 

příčku obsadil Viktor Tóth, který se svou firmou Rooty s.r.o. 12  

vyrábí inovativní výrobky pro zdravý vývoj dětí. 

9

10

11

12
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Porota ocenění Český Goodwill 2020 ještě udělila zvláštní 

cenu 13 , kterou si odnesl John Tregellas, majitel agentury The 

Prague Concert Co., mimo další za šíření dobrého jména České 

republiky a české kultury v širokém zahraničí 14 . 

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM:
Český Goodwill je oceněním pro firmy, kterých si lidé váží, s historií od roku 2013. Pořadatelem ocenění 

je česká poradenská firma ISO Consulting, člen skupiny HPCG. Nad transparentním průběhem dohlíží 

světově uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech. 

Mediálními partnery jsou RADIOHOUSE, mediální skupina Active Radio a FTV Prima. 

Partnery ocenění Český Goodwill 2020 byly společnosti X Production Digital, LORIKA CZ, Etnetera Group 

a HELUZ. 

Partnery galavečera byly: autorizovaný servis Mercedes-Benz AutoTechnologi, který zajistil přepravu 

hostů 15 , IGDZ – tradiční dodavatel váz pro oceněné 16 , Lidi z Baru jakožto poskytovatel vnitřní 

dezinfekce a Autokino Strahov. 

13

14

15

16
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SERIÁL
T: red / F: archiv HPCG

Goodwill Talks: 
od píky až na 
vrchol 

V polovině února spatřil světlo světa nový 
multimediální projekt společnosti HPCG, organizátora 
ocenění Český Goodwill. Série rozhovorů Goodwill 
Talks: od píky až na vrchol představuje členy rodiny 
Český Goodwill v novém formátu. 

Ten obsahuje podcasty vysílané na většině nejznámějších 

platforem jako je Youradio Talks, Apple a Google Podcast, 

Spotify, Deezer a další a 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 je zcela jedinečný a přináší nevšední vhled 

do hlavy majitelů českých firem z různých oborů, věku 

i zkušeností. Jedno ale mají společné: podnikání pro ně není 

jen způsob, jak vydělat peníze, ale především cestou, jak rozvíjet 

a podporovat okolí, ve kterém působí, a samozřejmě plnit si své 

sny. 

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. Celý projekt vzniká v dílně společnosti  

HP N Media, která je členem skupiny HPCG, ve spolupráci 

s Active Radio, mediálním partnerem projektu Český Goodwill, 

v jehož studiích probíhá natáčení rozhovorů. 

Těšit se můžete na příval inspirace od majitelů těch největších 

a nejznámějších českých firem jako je MADETA nebo PETROF, 

i těch v tuzemsku méně známých, ale ve světě velmi úspěšných 

EDUARD MODEL ACCESSORIES a NIRVANA SYSTEMS, přes 

inovátory typu ETNETERA GROUP, až po rodinné firmy 

novodobé jako FLEXIPAL, STAP nebo BEZNOSKA, i ty s více 

než staletou tradicí, například BARVY FRAMAR. Poznáte také 

unikátní projekty jako PARK MIRAKULUM nebo věhlasný BAR, 

KTERÝ NEEXISTUJE. Zjistíte, že ať firma podniká v komerční 

sféře, nebo působí v neziskovém sektoru, principy řízení 

a úspěchu jsou stejné. Přesvědčivě o tom vypovídá rozhovor se 

zakladatelkami projektu FANDI MÁMÁM. 

Seznámit se se všemi díly můžete na goodwilltalks.podbean.com. 

Malou ochutnávku z prvních šesti dílů odvysílaných do konce 

března vám přinášíme na následujících stranách. 
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PRŮZKUM: INVESTICE 
T: red / F: pixabay.com 

Odráží ale také výsledky pravidelného průzkumu, který 

realizovala poradenská skupina HPCG v září 2020 mezi přibližně 

500 českými podnikateli. Zjištění jsou platná i pro update 

průzkumu, který proběhl v březnu 2021: Nejlepší investicí v době 

krize je soustředit se na rozvoj vlastní firmy. 

Celých 84 % dotázaných podnikatelů si myslí, že tou nejlepší 

investicí v době současné hospodářské recese je rozvoj vlastní 

firmy. Z této skupiny je téměř třetina (29 %) dále připravena 

investovat do akvizice dalších firem a necelá čtvrtina (23 %) do 

nemovitostí.

Nemovitosti jsou obecně považovány za stabilní  

investiční aktivum, které si zachová nebo dokonce navýší 

hodnotu krizi navzdory. Nadpoloviční většina všech 

dotázaných (52 %) je v odpovědi zahrnula do svého portfolia.  

Výhradně do nemovitostí plánuje investovat necelých 12 % 

respondentů.

Proinvestovat 
se krizí 

Titulek tohoto článku odkazuje na strategii, 
kterou zvolila společnost EDUARD – model 
accessories na přelomu tisíciletí a úspěšně z ní 
těží dodnes (podrobnosti naleznete v rozhovoru 
s Vladimírem Šulcem pro Goodwill Talks: od píky 
až na vrchol, str. 14). 

Do ničeho

Do kryptoměn

Do rozvoje sebe samé(ho)

Do drahých kovů (zlato, stříbro, atp.)

Do akvizice jiné firmy / firem

Do akcií

Do nemovitostí

Do rozvoje vlastní firmy

100 %0 %

0 %

4 %

4 %

20 %

24 %

24 %

52 %

84 %

25 % 50 %

Jak investují čeští podnikatelé v době krize (volba jedné nebo více odpovědí)

75 %
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Na stejné příčce oblíbenosti stojí investice do akvizice jiné firmy 

a investice do akciových trhů (shodně 24 % odpovědí). Zajímavé 

je, že téměř třetina (29 %) podnikatelů, kteří chtějí investovat do 

rozvoje vlastní firmy, plánuje investovat i do akcií, což je stejné 

procento jako v případě akvizice jiných firem. 4 % respondentů 

pak plánují investovat společně do akcií a drahých kovů. 

Vzácné kovy jako stabilní investici souhrnně zvolila pětina 

dotázaných (20 %), kteří je považují za nejlepší a zároveň likvidní 

uchovatel hodnoty.

Pouze 4 % respondentů se chystají investovat do kryptoměn 

jako jediného uchovatele hodnot, jelikož tradiční peníze budou 

pravděpodobně ztrácet hodnotu. Stejný podíl respondentů (4 %) 

pak plánuje investovat do svého osobního rozvoje. 

Nikdo z dotázaných neuvedl, že se nechystá v době krize 

investovat vůbec. 

„My jsme dosavadní období využili k tomu, abychom zlepšili a zefektivnili naše fungování. A současně jsme výrazně zainvestovali 
do vlastního rozvoje, což vyústilo v sestavení zcela nezávislého vývojového týmu, který v nelehké době a v extrémních 
podmínkách dokázal vyvinout převratný nový produkt MyQ Roger. Pandemii a rok 2020 si tedy budeme navždy pamatovat jako 
stimul k tomu být ještě rychlejší a kreativnější než kdykoliv předtím.“

Martin Januš, CEO MyQ spol. s r.o.

„Akciové trhy v krizovém období nabízí nezvykle vysoké výnosy. Příkladem může být transakce Daniela Křetínského z června 
2020, kdy na akciích americké firmy Macy´s vydělal odhadem zhruba 50 mil. USD za jeden měsíc, když od akvizice v květnu 2020 
hodnota akcií narostla o cca 100 %. Tento příklad není v posledních měsících ojedinělý, ovšem stále důrazně platí doporučení pro 
investory, že je potřeba být obezřetný a nejlépe diverzifikovat.“

Lenka Hlavatá, managing partner HPCG

PRŮZKUM: INVESTICE
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Radost 
zapustit kořeny
Berberis 55 je novinkou mezi velkoobjemovými pěstebními nádobami 
se samozavlažováním. Je ideální pro pěstování stromkových růží, 
hortenzií, ovocných stromků či keřů. Kombinujte ji s dalšími nádobami 
a závěsnými žardinami ve stejném designu z rodiny Berberis. Díky 
kolečkům a integrovaným popruhům „pětapadesátku“ i přes její  
velikost jednoduše přesunete z terasy třeba před vstupní dveře.
 
Více na plastia.eu
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7 OTÁZEK PRO…
T: red / F: archiv M. Šilhan / LOGECO

„Chceme navázat na 
poselství Sira Davida 

Attenborougha,“  
říká Miroslav Šilhan
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AKUSTICE ROZUMÍME

Společnost AVETON zajišťuje komplexní řešení
prostorové a stavební akustiky, interiérového
designu a audiovizuální techniky – od návrhu po
realizaci.

Sukova síň, Rudolfinum www.aveton.cz
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PORTRÉT 
T: red / F: Markéta Černá

Martin Januš  
a Elon Musk:  
podobnost čistě náhodná

Každý z porotců, který se účastnil volby top příběhů v rámci 8. ročníku 
ocenění Český Goodwill 2020, si dodnes živě pamatuje, jak obtížné 
rozhodování provázelo kategorii Made in Czechoslovakia. Přinášíme 
vám portrét Martina Januše, CEO společnosti MyQ, který kategorii 
nakonec opanoval. Zpětně hodnoceno, porota opět měla šťastnou 
ruku, ostatně, posuďte sami. A pokud se vám bude zdát, že Martin 
je takový český Elon Musk, věřte, že se jedná o podobnost čistě 
náhodnou…
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VIRTUÁLNÍ 
ASISTENT, 
KTERÝ STRČÍ TVŮJ 
KANCL DO KAPSY

Získej svoji licenci 
na roger.myq.cloud
+420 228 800 697

TVOJE 
DOKUMENTY 

NA 1 KLIK, 
KDYKOLI  

A KDEKOLI

MyQ_inzerce_Roger_CIO_210x297.indd   1MyQ_inzerce_Roger_CIO_210x297.indd   1 07.04.21   10:2607.04.21   10:26
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NÁVŠTĚVA U…
T: red / F: archiv V. Domkář / AVETON 

„Život bez akustického 
smogu je dnes velký luxus,“  
říká Vít Domkář

Vít Domkář je od roku 2014 jednatelem společnosti AVETON, která 
v roce 2017 získala zlatého firmového oscara v kategorii Inovace. 
Mimo jiné porotce ocenění Český Goodwill zaujal celosvětově unikátní 
materiál z dílny společnosti, zvukově pohltivé sklo GLASIO. Po letech 
jsme se vypravili na návštěvu, abychom pro vás zjistili, jak se firmě daří.
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ZAŘIĎTE SI TICHO.
HELUZ A BMW i3.

I když to může být na první pohled překvapující – elektrické 
BMW i3 i kompozitní HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená 
nabízejí každý ve svém oboru stejné benefity – méně 
hluku a více místa při respektování ekologické udržitelnosti  
a ohleduplnosti vůči okolí.

www.heluz.cz
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ČAJ O PÁTÉ
T: red / F: archiv L. Novotná / PLASTIA 

„Nejlepší způsob, jak mít 
dobrý nápad, je mít hodně 
nápadů,“ zní motto firmy, 
kterou se svým manželem 
řídí Lenka Novotná

Výrobky společnost PLASTIA zná asi každý. Designové 
samozavlažovací truhlíky, případně stylové vermikompostéry jsou 
tzv. signature výrobky této firmy z Nového Veselí. Nový člen rodiny 
Český Goodwill a držitel bronzového oscara v kategorii Inovace pro rok 
2020 je rodinný podnik manželů Novotných. Exkluzivně pro Magazín 
KPCG jsme si povídali s Lenkou Novotnou. 
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KALENDÁRIUM 
T: red / F: archiv HPCG

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

Kalendář akcí

PRÁVĚ VRCHOLÍ: Nominace na ocenění Český Goodwill 2021 

9. ročník firmových oscarů právě vrcholí! Nezmeškejte příležitost vyjádřit veřejně uznání podnikatelům a firmám, kterých 

si vážíte. Od koho může mít nominace větší váhu než od člověka, který projekt zažil na vlastní kůži? Nominujte jednoduše 

prostřednictvím on-line nominačního formuláře. 

 

Termín konání: do 30. 6. 2021  Místo konání: www.cesky-goodwill.cz/nominacni-formular

22 / 07 / 2021 VII. setkání v červenci 

Už posedmé se členové KPCG a rodiny Český Goodwill neformálně setkají při tradiční letní akci, která tentokrát zavítá na letiště 

Přerov, kde sídlí společnost NIRVANA SYSTEMS Pavla Březiny, výrobce unikátních ‚létajících aut‘ vírníků Autogyro. Chybět 

nebude oblíbený networking se spoustou příležitostí pro rozvoj vašeho byznysu. Spojte příjemné s užitečným a rezervujte si 

datum ve vašem kalendáři. Druhý den bude opět následovat setkání MasterMind skupiny (vizte více v samostatném boxu).

 

Kdy? 22. 7. 2020 od 14,00 do 22,00 hod Kde? NIRVANA SYSTEMS, Letiště Přerov, Olomoucký kraj

18 / 05 / 2021 Leadership workshop: Přemluv koně 2.0  
Pro velký úspěch, který předloni zaznamenal trénink vůdčích schopností „Přemluv koně“, jsme pro vás připravili pokračování. 

Workshop je vhodný pro úplné začátečníky, kteří dosud neměli ke kontaktu s koněm příležitost, i pro účastníky minulého kurzu, 

kteří se chtějí utvrdit v získaných dovednostech.

Zcela unikátní workshop „Přemluv koně“ vám pomůže najít a kultivovat v sobě zdroj, který z manažera dělá vůdce. Kůň vám 

ukáže, že k vedení kohokoliv je potřeba najít v sobě něco, kvůli čemu bude ostatním stát za to vás následovat. Kůň vám dá 

okamžitou zpětnou vazbu, jasně a jednoznačně. 

 

Kdy? 18. 5. 2021 od 8,30 do 18,00 hod Kde? Roudné u Českých Budějovic, Roudenská 2

Pokračujeme MasterMind: Víc hlav víc ví   
MasterMind skupina je koncept P2P mentoringu (peer-to-peer neboli rovný s rovným), kdy členové skupiny společně řeší otázky 

či problémy jednotlivých účastníků. MasterMind skupina přináší koncentrovanou dávku znalostí, zkušeností a kontaktů, které 

mohou její členové čerpat. Podmínkou je ochota účastníků otevřeně sdílet a pomáhat si. 

 

Kdy? 23. 7. 2021 od 10,00 do 13,00 hod Kde? NIRVANA SYSTEMS, Letiště Přerov, Olomoucký kraj



XPRODUCTION 
DIGITAL

web design & development 
on-line campaigns & content 
mobile & apps 
print & off-line 
music & graphics

www.xproduction.cz 
www.facebook.com/xproduction

TO NEJLEPŠÍ 
NA KONEC

XPRODUCTION
DIGITAL



Český
Goodwill
2021

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

NOMINUJTE FIRMY,  
KTERÝCH SI VÁŽÍTE 

DO 30. 6. 2021


