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Zažila vaše společnost něco významného? 
Pište nám na lidee15@cncenter.cz
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REKORD. Před několika dny 

byla ukončena podzimní část 

programu ČSOB pomáhá 

regionům, jehož cílem je 

fi nančně podpořit realizaci 

veřejně prospěšných projek-

tů v regionech po celé České 

republice. Přinesla dosud 

nejvyšší příspěvek. Lidem 

a ČSOB se společně podařilo 

vybrat přes 4,5 milionu ko-

run. Podzimní vlna překonala 

i rekordní jarní část, celkem 

tak neziskové organizace 

v roce silně poznamenaném 

pandemií COVID-19 získaly 

8 629 209 korun, což je 

nejvíce za osm let fungování 

programu.

GENTLEMANSKÁ FIRMA. Vítězem 7. ročníku Zvláštní ceny 

TPA Gentlemanská fi rma roku 2020 se stala společnost Era-Pack 

zaměřující se na výrobu obalových materiálů a balicích strojů. 

Porota ocenila zejména pozitivní přístup fi rmy k hendikepovaným 

lidem, které ve velkém množství zaměstnává, a rovněž její celkový 

zodpovědný přístup ke společnosti i životnímu prostředí. Zvláštní 

cena TPA pro Gentlemanskou fi rmu roku se pravidelně vyhlašuje 

v rámci galavečera Czech Top 100. S ohledem na letošní specifi c-

kou situaci zabraňující jeho konání byla cena představitelům spo-

lečnosti Era-Pack předána v sídle společnosti TPA, kde si ji převzal 

ředitel a jednatel společnosti Jozef Lörincz (na snímku vlevo).

VIRTUÁLNÍ TEAMBUILDING. Uspořádat 

velkou interní akci či teambuilding, a přitom 

dodržet pravidla sociálního distancování se 

zdá být za současných podmínek nemožné. 

Elegantně a efektivně si s tím ovšem pora-

dila společnost Microsoft. Jako správný lídr 

v oblasti technologických inovací a digitalizace 

přenesla celou událost do on-line světa, ve kte-

rém se účastníci převtělili do počítačových 

avatarů. Největší akce svého druhu ve střední 

Evropě tak dala účastníkům z řad zaměst-

nanců během dvou dní možnost diskutovat 

nad lokální strategií a směřováním pobočky 

v Česku a na Slovensku. Virtuální řešení interní 

komunikace společnosti bylo navíc oceněno 

cenou European Excellence Awards.

OSLAVA PADESÁTIN. Za symbolický okamžik zrození Metro-

stavu lze považovat událost, která se odehrála 7. ledna 1966, tedy 

pět let před ofi ciálním vznikem fi rmy. Byl to první úder sbíječky 

do vozovky v Opletalově ulici, který slavnostně zahájil výstavbu 

podpovrchové tramvaje v Praze, předchůdce dnešního metra. Tuto 

a stovky dalších historek shrnuje speciální kronika, kterou vedení 

společnosti pokřtilo minulý týden. Publikace má 376 stran a zob-

razuje především dobovými fotografi emi nejvýznamnější události 

z historie fi rmy. Na snímku zleva generální ředitel Metrostavu 

Jaroslav Heran a prezident Skupiny Metrostav František Kočí.
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