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V Praze se uskutečnil již třetí ročník charitativního projektu Noční běh pro Světlušku s podtitulem I běhat ve tmě má smysl. Do akce se zapojili také zástupci přepravní společnosti DPD, která sbírku Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu déle než deset let aktivně podporuje. Díky všem běžcům se tentokrát podařilo pro Světlušku nashromáždit výtěžek ve výši více než jeden milion korun pro pomoc nevidomým a lidem s těžkým zrakovým postižením. 
DPD Světlušku pravidelně podporuje distribucí dárkových předmětů po celé České republice, kompletní přepravu materiálu a vybavení má na starost i v případě projektu kavárna Potmě, kde si mohou zákazníci na chvíli vyzkoušet, jaké to je, žít a fungovat v absolutní tmě. 

ZÁKLADNÍ DATAKÁMEN SEZNAMU 

Zástupci společnosti Seznam.cz symbolicky položili základní kámen datového centra Seznamu. Na kámen poklepali Michal Feix, ředitel pro business development (s hrnkem), a Pavel Zima, generální ředitel (v olympijských holínkách), sektem pokřtil Vlastimil Pečínka, technický ředitel společnosti. Do datového centra v Horních Počernicích investuje Seznam během deseti let až 200 milionů korun. Důraz je kladen na ekonomickou návratnost projektu, lepší kontrolu nad použitými technologiemi a snížení negativních ekologických dopadů. 

O BUDOUCNOSTI KOUČOVÁNÍ 

Česká asociace koučů vydala a pokřtila knihu o budoucnosti koučování. Sny o koučování tvoří dvanáct esejů od předních světových představitelů tohoto oboru, jako je například Robert Garvey z Velké Británie nebo Mary Lippittová z USA. Editory publikace, která vychází v češtině a v angličtině, jsou Naďa Grosamová a Radvan Bahbouh. Křest knihy se uskutečnil v rámci třetího světového setkání koučů. Na konferenci do české metropole zavítala řada předních koučů z celého světa, mezi nimi třeba Soren Holm ze Švédska či Pascale Reinhardtová z Francie. 

CHARITKY SE PROSADILY 

Žvýkačkový projekt Charitky oslavil druhý rok úspěšného fungování na českém trhu. Reklamní předmět, který nese stejný název, dostal na podzim nový kabát, do jeho kompletace jsou zapojeny i osoby se zdravotním postižením. Díky zefektivnění výroby mohl být zvýšen příspěvek, kterým Charitky pomáhají dětem a podporují jejich rozvoj. Nyní je z pořizovací ceny Charitek předáváno dále již 12 procent. Dvacet společností, které využily Charitky pro svoje vlastní reklamní sdělení, pomohlo za dva roky existence 324 dětem částkou téměř 425 tisíc korun. 

NOVÁ IDENTITA SPRINX SYSTEMS 

Tuzemská společnost Sprinx Systems představila svou novou firemní identitu. Nový vizuální styl si Sprinx nadělil ke svým 18. narozeninám, které s klíčovými zákazníky oslavil na společenském setkání v pražském Planetáriu. Strategie nové identity značky Sprinx vznikla ve spolupráci interního týmu firmy a Tomáše Hrivnáka ze společnosti Hrivnák. Vizuální stránku nové identity navrhl designérský tým firmy Hrivnák ve spolupráci se studenty grafického designu Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Na snímku zleva moderátor večera Vladimír Kořen, zakladatelé a spolumajitelé společnosti Jiří Čáp a Jan Tomčík a Tomáš Hrivnák. 

LINKA BEZPEČÍ MÁ NOVÉ SRDCE 

Nové „srdce“, přes které procházejí všechna přijatá volání, má Linka bezpečí. Doslova na hraně životnosti se podařilo vyměnit telefonní ústřednu, která sloužila deset let a jen v loňském roce propojila s konzultanty linky celkem 219 941 dětí. Vzhledem k omezené kapacitě Linky bezpečí jsou důležité i doplňkové funkce nové ústředny, které umožní lépe vyhodnocovat zájem dětí a adekvátně na něj reagovat. Sdružení Linka bezpečí poskytuje služby krizové intervence dětem v České republice již 20 let. 

DIVADELNÍCI V ZOO 

Pražská zoo slavnostně zahájila 83. sezonu za přítomnosti herců Dejvického divadla a pražského primátora Hudečka. Ředitel zoo Miroslav Bobek přiblížil při té příležitosti plánované změny v areálu, zejména umístění a pojetí budoucího pavilonu goril. Největší událostí se ovšem stane otevření velemlokária. Významný zoolog Daniel Frynta na akci slavnostně pokřtil novou publikaci pražské zoo Lexikon zvířat od A do Z. 

KDE JE NEJLEPŠÍ TRAFIKA? 

První novinová společnost vyhlásila vítěze třetího ročníku soutěže Trafika roku. Letošní novinkou je rozdělení kategorií na pultový a okénkový prodej. Absolutním vítězem v kategorii „prodej přes okénko“ se stal stánek Tomáše Drábka v Chlumu u Třeboně. Nejlepší kamennou prodejnou tisku roku 2013 je Tabák U Sherlocka Lenky Fundové z Lovosic. Nej prodejní místo tisku v České republice vybírala porota složená z odborníků na marketing, PR agentury a zástupců pořadatele. 

DRAMATICKÁ VERNISÁŽ 

Ani decentní moderování Marka Ebena nezabránilo americkému režiséru Timu Burtonovi, aby energicky zakrojil do dortu z dílny Clarion Congress Hotelu Prague a odstartoval tak retrospektivní výstavu své výtvarné tvorby v historických prostorách pražské galerie domu U Kamenného zvonu. Ve třech podlažích a sklepech mohou návštěvníci až do srpna zhlédnout na 500 kreseb, fotografií, loutek a filmů, 150 exponátů bude vystaveno úplně poprvé. Prostory domu U Kamenného zvonu se oblékly do hávu burtonovské fantazie, kromě typických černobílých pruhů, které proměnily gotickou vstupní halu galerie, vyrostl na nádvoří galerie mohutný strom. Stylově proběhlo i zahájení samotné výstavy. Více než 400 hostů obsluhoval personál jako vystřižený z Burtonových filmů. 

PIERRE RICHARD KRÁSNĚ POMÁHÁ 

Slavný francouzský herec a úspěšný vinař Pierre Richard, topmodelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci Taťána Kuchařová a další významní hosté se sešli na benefiční večeři, která se konala v luxusním pražském hotelu The Augustine. Součástí večeře byla aukce exkluzivních vín z vinic Pierra Richarda. Výtěžek dosáhl 554 tisíc korun a v plné výši půjde na projekty pro seniory, které již od roku 2008 podporuje Nadace Taťány Kuchařové -Krása pomoci. 
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Charitky oslavily druhý rok úspěšného fungování a byl to rok plný změn. Reklamní předmět, který nese stejný název, dostal na podzim nový kabát! 

Originální, teleskopicky výsuvný obal s osvěžujícími minidražé je nyní celý vyráběn v ČR a do jeho kompletace jsou zapojeny osoby se zdravotním postižením. Díky zefektivnění výroby mohl být zvýšen příspěvek, kterým Charitky pomáhají dětem a podporují jejich rozvoj. Z pořizovací ceny Charitek je předáváno již 12 %. Charitky prohloubily svůj sociální rozměr a staly se ukázkovým modelem sociálního podnikání.

