
úvodník Jiřího Macka

...tak mi o nich, prosím, dejte
zprávu…
Nevím, čím to je. Stárnu? Koukám
se víc kolem sebe? Nebo jsem spíše
zahleděn sám do sebe? Co to na-
značuji? Je to jednoduché. Stále
častěji nakupuji potraviny. Rád
totiž vařím, a tak si chci koupit to,
co potřebuji. Nenechávám to na
manželce, protože by jistě koupila
něco jiného, než bylamoje před-
stava –my chlapi to známe přece.
A i když nechci pobývat v krá-

mu delší čas než je nutno, stejně
tam tvrdnu. Prohlížím si etikety.
Prostěmě zajímá, odkud se daný
výrobek do regálu dostal. Nemám
nic proti zahraničním potravinám,
to zase ne. Koneckonců česká
bramboramůže být stejně plesni-
vá jako ta cizí. Já se snažím vystopovat v danémmístě něco lokálního.
Opravdu, chtěl bych ochutnat něco od souseda. Protože kdyžmi to bu-
de chutnat, mohumu tomnohdy říci rovnou do očí. A když to bude
fujtajblové, takmu to také vmetu rovnou do obličeje. Je to sice trochu
nadnesené, ale ono je to tak. Pište něco výrobci někam do tramtárie.
Proto se vždy těším, až narazím v obchodě třeba na sirupy KITL

od Honzy Vokurky z Jablonce. Jednak jsou dobré a jednak tohoto chla-
píka, podnikatele, považuji za fajn člověka. Potkal jsem se s ním a po-
vídali jsme si. Mámoje sympatie, k tomu se stal podnikatelem roku na
severu Čech.
A když se objevím v Raspenavě a v Hejnicích na Liberecku, musím

do tamního řeznictví. Tammá svoje království řezník Karel Klouček.
Toho neznám osobně, ale osobně se znám s jeho výrobky. Rajská,
ptáčci, svíčková ve sklenici, nebo klobásky, slanina. A k tomu třešnička
na dortu: prodavačky se netváří, že jim lezu na nervy. Nebo… Podob-
ných je spousta. Čím dál víc mám rád příběhy českých výrobců,
o kterých vážněmoc rád píšu. Může to být klidně biovíno z vinařství
Spielberg nebo strážnické brambůrky, hořické trubičky nebo sýr Niva
či třeba český chřest odMělníka. Tam zase vládne chřestový král Jiří
Šafář. Jak jsem již napsal, takových je spousta.
Takmě napadlo, kdybyste takové sousedy – podnikatele, výrobce,

pěstitele znali, napištemi o nich pár slov. Já jim zavolám…
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ZDARMA

Čeští lídři jsou páteří
naší ekonomiky

L
etos již popáté před-
staví projekt Ocenění
českých lídrů největší
a nejúspěšnější ryze
české firmy. Držitele

ocenění v každém kraji ČR vybere
odborná porota z 1526 společností
nominovaných odborným ga-
rantem projektu, jímž jemeziná-
rodní společnost CRIF – Czech
Credit Bureau. Celkem 202 spo-
lečností se v nominacích objevilo
poprvé. Přihlášky do projektu je
možné posílat do 23. září 2021.
Jména vítězů se dozvíme v listo-
padu.
V předešlém ročníku, který byl

již poznamenán situací spojenou
s pandemií covid-19, vyhovělo
kritériím projektu 1516 společ-
ností, do finále se jich pak dostalo
92. Více než 60% těchto firem
působí na trhu již od 90. let, firmy
založené po roce 2000 tvořily loni
čtvrtinu uchazečů o zisk ocenění.
Z analýzy loňských finalistů Oce-
nění českých lídrů vyplynulo, že
jsou důležitými zaměstnavateli,
ve svých regionech patří k těm
předním, když celkově zaměst-
návají zhruba 15 tisíc lidí a před-
stavují obrat ve výši blížící se
10miliardám korun.

SILNÉČESKÉFIRMY
Rok 2020 v projektu Ocenění
českých lídrů jasně ukázal, že fir-
my, které jsou do něj zapojeny,
jsou páteří české ekonomiky,
a tím i ekonomickou a sociální
stabilitou naší země. Letošní roč-
ník se tak opět posouvá do nové
roviny.
„Je opravdu důležité zdůraznit

význam těchto českých firem,
českých podnikatelů a zaměst-
navatelů, kteří i přes abnormální
podmínky a neuvěřitelné pře-
kážky jdou stále dál. Je nutné
ocenit jejich usilovnou píli a ne-
zlomnou vytrvalost a zároveň
vyzdvihnout jejichmorální, soci-
ální a ekonomický přínos. Nemé-
ně důležitým aspektem je i vzá-
jemné propojení a spojení těchto
lídrů v platformě českých firem,
které jsou důvěryhodnými klien-
ty i dodavateli. Členové podnika-

telské platformy, kterou Agentura
Helas vytváří již od roku 1997,
jsou čeští podnikatelé, podnika-
telky, manažeři a majitelé firem.
Jsou to osobnosti. Zajímavé, ne-
závislé, inovativní, spolehlivé
a především: nevzdávají se. Spolu
mají vzácnoumožnost vytvořit si
vlastní společnémikroklima, kde
se dobré české firmy vzájemně
podrží. Propojí se, najdou nové
zdroje, kontakty, příležitosti i in-
spiraci a úlevu v pocitu, že nejsou
sami,“ říká Helena Kohoutová,
zakladatelka projektu Ocenění
českých lídrů a Podnikatelské
platformy Helas.
Podle Pavla Fingera, místo-

předsedy představenstva společ-
nosti CRIF – Czech Credit Bureau,
koronavirové období zatím pře-
kvapivě příliš nezamíchalo s vý-
sledky hospodaření firem v růz-
ných oblastech podnikání. Na-
příklad z hlediska poměrumezi
nově vzniklými a zaniklými ob-
chodními společnostmi si nejlépe
vedly ty firmy, které působí v do-
pravě a skladování a ve staveb-
nictví. Kromě těchto oborůmů-
žeme najít české lídry například
rovněžmezi společnostmi z obo-
ru nakládání s nemovitostmi.
Všichni víme, že například hypo-
teční trh roste setrvale bez ohle-
du na pandemii, což právě tomu-
to odvětví velmi pomáhá. Zají-
mavostí jistě je, že se počet spo-
lečností v letošním roce zvýšil
dokonce i v oboru poměrně
značně zasaženém pandemií,
kterým je ubytování, stravování
a pohostinství.
Naopak nepříznivou relaci me-

zi počtem vzniklých a zaniklých
společností vykázala oblast ob-
chodu, zde však došlo k prohlou-
bení již existující tendence po-
klesu počtu společností z před-
chozích let.
Totéž platí i pro firmy působící

v profesních, vědeckých a tech-
nických činnostech, které byly
postiženy stagnací počtu společ-
ností již i v předchozích obdo-
bích.
Více na www.oceneniceskychlid-
ru.cz. (zh)
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