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Poprvé v historii získal titul Osobnost
Českého Goodwillu muž
Mělnicko - Přesně o půlnoci 30. září skončilo hlasování veřejnosti v kategorii Osobnost
v rámci třetího ročníku ocenění Český Goodwill 2015. Největší přízni svého okolí se těšil
Václav Kádner, majitel společnosti Lesoservis. Se ziskem 1212 hlasů se tak stal historicky
prvním mužem, který získal titul Osobnost Českého Goodwillu!

Český Goodwill 2014: slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Národním technickém muzeu v
Praze. Autor: DENÍK/Dimír Šťastný
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NEPŘEHLÉDNĚTE Pojďme hledat ty, kteří mají srdce na správném místě!

Na druhém místě se v těsném závěsu s počtem 1158 hlasů umístila
Karolina Tomascová, spolumajitelka obchodu se spodním prádlem Správná
podprsenka. Vavřínovou trojici na bronzové pozici s 754 hlasy doplnila
Bohuslava Šenkýřová, zakladatelka Společenství škol a rektorka první
soukromé univerzity v České republice Vysoké školy finanční a správní.

Hlasovalo přes osm tisíc lidí
Celkem bylo v letošním třetím ročníku ocenění Český Goodwill 2015 přijato
8 299 hlasů veřejnosti. Přes 78 procent (6 499) hlasů získalo 15 firem
s největší podporou svého okolí. Více než třetina nominovaných firem pak
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Barevné listopadky
potřebují k přežití

 Blesk

Policie hledá 14letou
Markétu: Zmizela na své
narozeniny
Vyděšení rodiče prosí o pomoc!

Čtrnáctiletá Markéta Weinertová z pražských Horních
Měcholup se v neděli… celý článek ›

Láska ze StarDance
Polívkové a Kurtiše: Jak
vlastně dopadla?
Před dvěma lety triumfovala ve

StarDance Anička Polívková (36). Nejenže vyhrála
taneční soutěž, navíc si… celý článek ›

 EXKLUZIVNÍ ZPRÁVY

Příliš SMUTNÉ
narozeniny! Marta
Kubišová prodělala

INFARKT!
Na včerejší oslavu 73. narozenin nebude zpěvačka Marta
Kubišová vzpomínat ráda. Prodělala totiž infarkt…
celý článek ›

Napětí kolem Karla
Gotta! Proč rodina TAJÍ,
co se skutečně děje? Je

to vážné?
Srdce, břicho, srdce… V informacích ohledně zdravotního
stavu Karla Gotta (76) začíná být pořádný guláš.…
celý článek ›

Budete hodně
překvapeni: NUTKÁNÍ k
sexu prý neexistuje! A

nadrženost?
Čím déle člověk nemá sex, tím je nadrženější. Má prostě
své libido, které musí být čas od času… celý článek ›

Zpráva z blízkého okolí
Michaela Schumachera!
Vzdal, nebo nevzdal svůj

BOJ?
Zajímavá, byť nikterak zlomová, se objevila zpráva
o Michaelu Schumacherovi (46). Promluvil o něm totiž…
celý článek ›

DĚJINY PROSTITUCE:
Velice podivný trest pro
nevěrnou bohyni lásky

Řecká mytologie je plná sexu, nevěry a nemanželských
dětí. Jednu z hlavních rolí v tomto propletenci…
celý článek ›

získala 100 a více hlasů. Přes 10 procent nominovaných firem podpořilo
každou více než 500 lidí.

„Těší nás, že hlasování letos opět potvrdilo, že úspěch není výhradou pouze
velkých hráčů," hodnotí Markéta Nová, manažerka projektu, a dodala:
„Ocenění Český Goodwill nehledí na velikost firmy, obratu, ani počet
zaměstnanců. Důležitá je morální integrita podnikatele a odpovědný
způsob, jakým přistupuje ke svému podnikání, ke svými zákazníkům,
obchodním partnerům, zaměstnancům i nejširšímu okolí své firmy."

Slavnostní vyhlášení výsledků
Dosud se ocenění Český Goodwill zúčastnilo 140 firem, kterých si lidé váží.
V uplynulých ročnících kategorii veřejnosti Osobnost Českého Goodwillu
dominovaly ženy. V premiérovém roce 2013 vyhrála Michaela Hustá,
majitelka soukromé kliniky Oční EU, loni zvítězila Blanka Milfaitová,
majitelka Manufaktury na výrobu báječných marmelád, které chutnají
například i britské královně, a šíří tak dobré jméno České republiky
i v zahraničí.

Ocenění Český Goodwill se dále udílí v kategoriích Tradice, Inovace, Partner
a Mecenáš. O jejich vítězích rozhoduje odborná porota. Výsledky letošního
hodnocení jsou zatím tajné a budou slavnostně vyhlášeny až na galavečeru
slavnostního předávání ocenění Český Goodwill 2015, které se uskuteční ve
středu 15. října 2015 v krásných prostorách Tereziánského sálu
Břevnovského kláštera v Praze.

Ocenění Český Goodwill 2015 pořádá již tradičně česká poradenská
skupina HPCG. Letošní ročník se koná pod záštitou 1. místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslavy Jermanové, ministra
zemědělství Mariana Jurečky, Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové komory. 

Hlavními mediálními partnery jsou regionální Deník, multimediální
projekt ZET skupiny Lagardère a Regie Radio Music. Projekt dále
mediálně podporují Český rozhlas Region, Trade News, ČIA News,
MMportal.cz a SkyPaper.cz. Partnery ocenění Český Goodwill 2015 jsou
společnosti Pojišťovna VZP, a.s., X Production, e.vox, Firma 2.0 a kouč
Aleš Kalina.

Spoření s úrokem 1,5%
Spořte s úrokem 1,5% a bez poplatků V ZUNO
spoříte jednoduše online.

Partnerský seminář Praha
Naživo osobně s Alešem Kalinou! Již 10.11. u
Vás v Praze.

Reklama

ONLY Blazer mit
fein gerippter

Oberfläche

39,95 €

Jetzt…
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