Na setkání laureátů ocenění Český Goodwill vystoupil guvernér
ČNB Jiří Rusnok. Český Goodwill má nové ambasadory
Praha, 20. ledna – Letošní Výroční setkání laureátů a partnerů ocenění Český Goodwill
proběhlo 16. ledna v Bankovním klubu České národní banky. Na akci vystoupil guvernér České
národní banky Ing. Jiří Rusnok. Před českými podnikateli z Klubu Partner Český Goodwill
promluvil na téma kurzového závazku a budoucího exitu. Na akci byli jmenováni dva noví
ambasadoři Českého Goodwillu. Proběhla zde také vernisáž portrétů známých osobností
proslulého uměleckého fotografa Jadrana Šetlíka.
„Čestnou funkci ambasadorů Českého Goodwillu na výročním setkání přijaly dvě významné
osobnosti. Moc si toho vážíme. Jsou jimi ředitelka věznice Světlá nad Sázavou Gabriela Slováková
a Miroslav Krištof, majitel a jednatel rodinné olomoucké firmy Lorika CZ,“ řekla Lenka Hlavatá,
autorka projektu Český Goodwill a managing partner poradenské skupiny HPCG.
Gabriela Slováková je ředitelkou věznice Světlá nad Sázavou. Za ČR se každoročně účastní
jednání Kulatého stolu evropských vězeňských služeb MECRV, od roku 2010 byla zvolena do
předsednictva Mezinárodní asociace vězeňských a nápravných systémů ICPA (5000 členů z 80
zemí). Do ČR přivedla projekt Yellow Ribbon Run (Uteč předsudkům). Aktivně se zasazuje o
účinnou resocializaci vězňů po propuštění.
Miroslav Krištof je majitelem a jednatelem rodinné olomoucké firmy Lorika CZ s tradicí od roku
1993 a více než deseti tisíci spokojenými klienty. Je nositelem ocenění Mecenáš Českého
Goodwillu 2015. Se svou rodinou podporuje provoz nepálského dětského domova Himalaya
Peace Home. Podporuje boj proti lepře a mnohé další charitativní projekty.
Po novoročním přípitku byly představeny aktivity pro členy rodiny Český Goodwill
a KPCG (Klub partner Český Goodwill) na období 2017–2020. Na akci proběhla vernisáž portrétů
známých osobností od uměleckého fotografa Jadrana Šetlíka. Účastníci setkání obdrželi jako
dárek nástěnný kalendář „Český Goodwill 2017“ s ilustrovanými portréty osobností Českého
Goodwillu a jejich citáty. Kalendář, který byl vydán v limitované edici, vytvořil světově proslulý
český výtvarník Jaromír 99.
Český Goodwill je prestižní ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Je založeno na nominacích
veřejnosti. Již pátý ročník se tradičně těší záštitě předních českých i mezinárodních institucí.
KPCG (Klub partner Český Goodwill) je elitním klubem českých podnikatelů, platforma pro
sdílení know-how, networking a intratrading.
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Více na:
www.cesky-goodwill.cz
www.hpcg.cz
V případě dotazů se prosím obraťte na níže uvedené kontakty:
e-mail: office@hpcg.cz
tel.: (+420) 602 700 327

Organizátorem projektu Český Goodwill je ISO Consulting s.r.o., člen skupiny HPCG (Hlavatý & Partners
Consulting Group). V souladu s platnou legislativou je organizátor řádně registrován u Úřadu pro ochranu
osobních údajů (ÚOOÚ). Český Goodwill je ochranná známka společnosti ISO Consulting s.r.o. registrovaná
Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV č.s. 504771). Všechna práva vyhrazena.

Stránka 2
Markéta Nová, administrátor projektu, T: +420 602 700 327, E: marketa.nova@hpcg.cz

