Prestige life style

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK – OCP
Vyhlášení vítězek soutěže

S

lavnostní gala večer u příležitosti vyhlášení vítězek proběhl ve středu 21. října 2009
v Klášteře minoritů sv. Jakuba. Kromě zakladatelek, porotců a partnerů soutěže, bylo
přítomno i všech 15 ﬁnalistek, které s napětím očekávaly vyhlášení výsledků.
V kategorii malá ﬁrma zvítězila paní Jana
Erbová a společnost AC-T servis spol.
s r. o. Společnost AC-T servis byla založena
v roce 1999. Zabývá se velkoobchodem s vybranými druhy železářského zboží. Hlavním
sortimentem je kvalitní dveřní a okenní kování vyráběné v zemích EU, dále pak doplňky
ke dveřím, plastové a dřevěné dveřní mřížky,
madlové systémy.
V kategorii střední společnost obsadila
první místo paní Marta Slánská se společností MAXIMA REALITY, s. r. o.
Společnost MAXIMA REALITY byla založena roku 1996 bez jakéhokoliv zahraničního
či úvěrového kapitálu. Nabízí široký výběr
nemovitostí, zajišťuje prohlídky vybraných
objektů, poskytuje komplexní bezplatné poradenství. Samozřejmostí ﬁrmy je osobní
přístup ke klientům a kvalitní profesionální
zázemí při realizaci smluv.
V kategorii velká společnost zvítězila paní
Helena Mikulínová se společností Callis
Inter s. r. o. Společnost Callis Inter s. r. o.

vznikla v roce 1993. Zaměřuje se
především na poskytování kvalitních personálně poradenských
služeb. Hlavním předmětem její činnosti je výběr pracovníků
do trvalých pracovních poměrů. Dále nabízí také propůjčování
zaměstnanců.
Cenu České spořitelny – Výjimečná podnikatelka získala paní
Ilona Kejklíčková a její SouVítězky (zleva) – Ilona Kejklíčková, Marta Slánská,
kromá klinika LOGO s. r. o.
Helena Mikulínová a Jana Erbová
Soukromá klinika LOGO s. r. o.
byla založena již v roce 1990 jako specializovaFINALISTKY SOUTĚŽE (v abecedním pořadí)
né zdravotnické zařízení na diagnostiku a teraKategorie malá ﬁrma:
pii vad řeči, hlasu a sluchu. Postupně se rozvíjela tak, že v současné době je zde poskytována
AC-T servis, spol. s r. o.
Jana Erbová
komplexní péče v odbornostech – foniatrie,
BON TON, s. r. o.
Milena Adlerová
ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neKENS spol. s r. o.
Eva Musilová
urologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský
Praktik Papír, s. r. o.
Margarita Špalková
denní stacionář a lůžkové oddělení. Paní Ilona
SCHINKMANN s. r. o.
Jarmila Schinkmannová
Kejklíčková je také místopředsedkyní ObčanSoukromá základní
ského sdružení LOGO, které bylo založeno
Škola Hrou, s. r. o.
Ivana Málková
v roce 2002 a podporuje osoby postižené
VADANA, spol. s r. o.
Vlasta Otychová
závažnými poruchami komunikace a hybnosti.
O. s. LOGO poskytuje takto postiženým děKategorie střední ﬁrma:
tem a dospělým a jejich rodinným příslušníCosmetics ATOK
kům soubor sociálních služeb registrovaných
International s. r. o.
Anastázie Skopalová
Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
KLEIBLOVÁ
s.
r.
o.
Kamila Kleiblová
Večerem provázel charismatický Tomáš HaLINGERIE, s. r. o.
Dagmar Šoupalová
nák. Ke slavnostní atmosféře večera přispělo
MAXIMA REALITY, s. r. o.
Marta Slánská
vystoupení houslového virtuosa Pavla Šporcla
SILEX,
spol.
s
r.
o.
Ivana Šachová
a Markéty Mazourové, skladatelky a virtuosky
Soukromá
klinika
LOGO
s.
r.
o.
Ilona
Kejklíčková
na bicí nástroje. Během večera si mohli hosté
SPOJBUS s. r. o.
Jana Barnatová
prohlédnout historické prostory Kláštera miSP – TOP s. r. o.
Soňa Paveleková
noritů sv. Jakuba včetně Korunovačního sálu,
který je jinak veřejnosti uzavřen. V gotických
Kategorie velká společnost:
sklepeních byla k vidění výstava obrazů „Colours of Woman“ Heleny Leisztner – Kroftové.
Callis Inter s. r. o.
Helena Mikulínová
McPARTNERS, s. r. o.

Ivana Malivojević

VŠECH VÍTĚZEK JSME SE ZEPTALI, JAK SE CÍTILY BEZPROSTŘEDNĚ PO VYHLÁŠENÍ.
JE: „Toto vítězství je pro mě velká pocta a zároveň určité potvrzení, že svou práci dělám dobře. Po vyhlášení jsem byla překvapená a šťastná, cítila jsem velké
zadostiučinění.Tohoto ocenění si velmi vážím, protože přišlo jaksi zvenčí, aniž bych se kamkoliv hlásila, od poroty složené z odborníků a obdivuhodných lidí.“
MS: „Cítila jsem, že se mi v životě něco opravdu povedlo. Obdržení tohoto prestižního ocenění je pro mě velká čest a vyvrcholením mé třináctileté práce.Vítězství
v soutěži považuji nejen za ocenění mé kvality, ale práce celého týmu kolegů společnosti MAXIMA REALITY.“
HM: „Vítězství vnímám jako krásné a velké ocenění, a to nejen pro mě, ale pro celý pracovní tým.Věřím, že tímto vítězstvím se zvýší renomé společnosti a může se také
pozitivně projevit při setkání s novými klienty. Po vyhlášení výsledků jsem se cítila krásně. Byl to nepopsatelný pocit.“
IK: „Měla jsem pocit opravdové životní výhry. Že to, v co jsem věřila, se opravdu splnilo.Výhra pro mne znamená, že má cenu jít dál a pomáhat, že to lidé kolem
pozitivně vnímají a oceňují. A to vše za to stojí...“

Text: Petra Křapová, Foto: Stanislav Černoch

S blížícím se koncem roku dospěl do
svého závěru i letošní ročník soutěže
Ocenění Českých Podnikatelek
– OCP. Koncem září vybrali porotci
a zakladatelky projektu (Helena
Kohoutová – Agentura Helas a Jana
Švenková – Mazars Audit) do nejužšího
ﬁnále 17 společností. Z těchto ﬁnalistek
pak vzešly vítězky II. ročníku této soutěže.

