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Český Goodwill podruhé ocenil vážené
české podnikatele a firmy

23.10.2014

Praha /FOTOGALERIE/ -
Druhý ročník ocenění pro
podnikatele a společnosti,
kterých si lidé váží, Český
Goodwill 2014, ovládli
skláři, klikařka, pohádkový
park a Víčkománie.

Za přítomnosti Jaroslavy Jermanové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, která letošnímu ročníku poskytla záštitu, slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění
konalo v Národním technickém muzeu v Praze.

Český Goodwill letos podruhé ocenil firmy, kterých si lidé váží. V rámci slavnostního vyhlášení
byly uděleny ceny 16 podnikatelům a společnostem, o jejichž umístění rozhodovala odborná
porota i veřejnost. Vítězové získali ceny v přibližné hodnotě šest set tisíc korun, které věnoval
organizátor a partneři projektu.

Porotu zaujaly skláři a víčkovíly

V kategoriích Tradice, Inovace, Partner a Mecenáš vítěze vybírala porota složená ze
zástupcům partnerů projektu. Porota ocenila odpovědný přístup k zachování tradice a rozvoji
výroby v sázavských sklárnách Kavalierglass, jejichž historie sahá až do roku 1830. Za své
úsilí získal jejich majitel Otakar Moťka vítězství v kategorii Tradice Českého Goodwillu.

V kategorii Inovace porotu nejvíce upoutal pohádkový Park Mirakulum, který vybudoval
podnikatel Jiří Antoš. Díky jeho unikátnímu nápadu vznikl na ploše 10 hektarů naučně zábavný
prostor, v němž děti mohou se svými rodiči strávit dlouhé hodiny pohybem na čerstvém
vzduchu, rozvíjet své přirozené schopnosti i získávat nové znalosti.

V kategorii Partner zvítězila žena s velkým Ž, paní Jana Erbová, majitelka firmy AC-T servis,
kterou na ocenění České Goodwill, jako jednu z mála, nominovala její bývalá zaměstnankyně.
„Paní Erbová měla jeden z nejhezčích nominačních důvodů letošního ročníku. Navíc zkušenost,
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kterou získal náš tým v průběhu komunikace s ní v rámci projektu, odrážela informace, které
uváděla nominující," zdůvodňuje rozhodnutí poroty Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka HPCG,
která ocenění Český Goodwill pořádá.

„Víčkománie", projekt na podporu hendikepovaných dětí založený na sběru plastových víček od
PET lahví, zase nejvíce oslovil porotu v kategorii Mecenáš. Vítězství a titul Mecenáš Českého
Goodwillu 2014 za něj získal Petr Horký, majitel firmy Hottech. Zvláštní cenu poroty udělil
partner Regie Radio Music Miroslavu Zárubovi a jeho společnosti Záruba Food.

Nejlepší marmelády světa podpořila veřejnost

Češka, která vaří nejlepší marmelády na světě, Blanka Milfaitová, získala titul Osobnost
Českého Goodwillu 2014 na základě nejvyšší podpory veřejnosti. Vítězství jí přinesl rekordní
počet 3 022 hlasů, které Blance poslali její příznivci v průběhu září.

Nad transparentním průběhem hlasování i celého projektu po celou dobu dohlížela certifikační
autorita TÜV SÜD Czech. „Jsme rád, že naše společnost má příležitost podílet se na ocenění
Český Goodwill, a mohu potvrdit, že letošní druhý ročník proběhl v pořádku a v souladu se
všemi regulemi projektu," říká Jiří Vavřík, vedoucí auditor a CSR koordinátor TÜV SÜD Czech.

Slavnostní dojmy umocnilo prostředí, ve kterém se předávání ocenění odehrávalo. Hosté si
připomněli bohatou tradici českého průmyslového dědictví a z exponátů vystavených
v Dopravní hale Národního technického muzea na ně dýchl genius loci slavných vynálezců a
podnikatelů české historie.

Autor: Redakce
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Diskuse
Vložit příspěvek

Praha - Společnost Eurovia CS získá
bez soutěže zakázku za zhruba 72 milionů korun. Za tuto
sumu má… celý článek ›

Praha – Vydírání státu hrozbou šíření
eboly považuje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) za
hyenismus. Není… celý článek ›

Slovensko – Pod Tatrami se potulují
nejen medvědi, ale i machři se skvělými

zlepšováky pro svět IT… celý článek ›

Kontakt na redakci. Proč inzerovat v novinách - www.reklamavnovinach.cz

Sesuv na D8 stabilizuje
Eurovia bez soutěže,
schválila vláda

Premiér: Vydírání státu
hrozbou šíření eboly je
hyenismus

Slovák vymyslel skvělý
zlepšovák pro selfie

Praha - Ti nejelitnější kriminalisté hledají zatím
neznámého vyděrače, který (nebo spíše kteří,
protože nejspíš půjde o více pachatelů) pohrozil
rozšířením viru eboly na…

AKTUALIZOVÁNO

Diskuse 1

Praha - Městský soud v Praze
eviduje celkem 27 podnětů
napadajících komunální volby
v hlavním městě. Původně soud
hlásil podnětů 25, další mu ale
přišel těsně před…

Praha, Kladno /FOTOGALERIE/ -
Nejenom bojovat o život
pacientů, ale také poskytovat
psychologickou pomoc
pozůstalým, pokud již tragédii
nebylo možno zabránit.
Případně…

Praha - Sedmnáctiletého
mladíka, který se z povolené
vycházky nevrátil do výchovného
zařízení v Praze 10, hledají
pražští policisté. V pondělí o tom
informovala Iveta…

Počet žalob na
pražské komunální
volby stoupl na
sedmadvacet

Lidem na místě
tragédie nabídnou
záchranáři útěchu

Do výchovného
ústavu v Praze
10 se nevrátil
nadšený sportovec

Galerie

Do diskuse nikdo nevložil žádný příspěvek

Hledáš luxusní hodinky?
chronoshop.cz/hodinky

Světové značky konečně u nás. Steinhart a 14 dalších vše skladem.

RSS Kanály Zprávy e-mailem Zprávy na Váš web Aplikace pro Váš telefon a tablet

Mobilní Deník Inzerce u nás Vaše předplatné Elektronické vydání novin
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