
 

 

 

Tisková zpráva 

 

 

Děti uvedly nově vznikající INSTITUT SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 

 

„Chceme kvalitní život !!!! – Podporujeme kvalitní život !!!!“ 
 

Tyto věty zněly celým večerem a staly se mottem již 5. Novoročního koncertu a slavnostního 

večera společenské odpovědnosti organizací. Během programu večera zaznělo toto motto z úst dětí, 

nenechme se tedy zahanbit ani my a přemýšlejme, jakým způsobem můžeme přispět ke zkvalitnění 

(nejen) svého života. Právě v tom nám může pomoci i nově vznikající Institut společenské 

odpovědnosti, kterého hlavním posláním je zvýšení kvality života nás všech. 

 

Významným okamžikem večera bylo slavnostní vyhlášení odborné ceny za společenskou 

odpovědnost a také občanské Ankety společenské odpovědnosti. Předání Ceny hejtmana kraje za 

rok 2011. Vítěznou firmou v kategorii do 50 zaměstnanců se stala společnost LR HEALTH & 

BEAUTY SYSTEMS, s.r.o., v kategorie do 250 zaměstnanců Město Třinec a nad 250 zaměstnanců 

OKD a.s. 

 

Ocenění vítězům předal 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák 

společně s předsedou Rady kvality České republiky panem Robertem Szurmanem. Velkou událostí 

večera bylo také udílení ocenění občanů 2. ročníku Ankety společenské odpovědnosti. Oproti 

minulému ročníku došlo k nárůstu účastníků na dvojnásobek, když se do ankety zapojilo 124 

subjektů. Celkem přišlo 17 878 platných hlasů, přičemž hlasovali lidé nejen z celé České republiky, 

ale také ze Slovenska. 

 

Ceny vítězům v kategorii do 50 zaměstnanců předávala místopředsedkyně Rady kvality ČR paní 

Růžena Petříková. Vítězem se stala společnost GYNET AH spol. s r.o. Cenu si přišel převzít 

majitel a jednatel společnosti pan Hynek Kudělka. Na 2. místě se umístil LR HEALTH & 

BEAUTY SYSTEMS, s.r.o. Za tuto společnost přišla paní Anna Stojaspalová, PR specialistka 

společnosti. Na 3. místě se umístil Dům kultury města Ostravy, a.s, za něhož cenu převzala 

Stanislava Golová, členka dozorčí rady a programová ředitelka.  

 

V kategorii do 250 zaměstnanců předával ceny Robert Szurman společně s ředitelkou Projektu 

společenské odpovědnosti paní Dášou Hánovou. Vítězem této kategorie se stala společnost ČSAD 

LOGISTIK Ostrava a.s., cenu si převzal ekonomický ředitel pan Luděk Macháček. Na 2. místě se 

umístila společnost DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION – D.I.C. a.s., cenu si 

převzala paní Lívia Kmeťová, ředitelka vzdělávání a členka dozorčí rady a na 3. místě se umístila 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna a pro cenu si přišel pan ředitel Lubomír Káňa.  

 

V kategorii velkých zaměstnavatelů (nad 250 zaměstnanců) předával ceny zahraniční ost, první rada 

Ázerbájdžánského velvyslance pan Ruslan Abdullayev společně s panem Davidem Majerem 

ředitelem Ázerbájdžánského a kaspického kulturního fóra. Vítězem této kategorie se stala 

společnost OZO Ostrava s.r.o., a cenu si převzal technický náměstek pan Petr Bielan. Na 2. místě 

se umístily TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a tuto cenu si osobně převzal generální ředitel 

společnosti pan Jan Czudek. Na 3. místě se umístil Dopravní podnik Ostrava a.s., pro cenu si 

přišel pan ředitel Roman Kadlučka. 

 

 



 

 

 

 

 

Stalo se již tradicí, že organizátoři oceňují aktivní přístup všech, kteří hlasovali, když byl každý 

platný hlas zařazen do osudí, ze kterého byly losovány ceny. V letošním ročníku byl hlavní cenou 

letecký zájezd pro dvě osoby do Říma, jenž získal pan Antonín Szotkowski z Vendryně. Cenu 

věnovala, stejně jako v loňském roce, cestovní kancelář Čedok a.s. Losování dalších 100 

hodnotných cen proběhne v nejbližší době.  

 

Předáním cen za společenskou odpovědnost však naše společenská odpovědnost nekončí, ba právě 

naopak.  

 

Společenskou odpovědnost nevnímáme jako formalitu. Je to výzva k hledání nejrůznějších způsobů, 

kterak učinit náš život kvalitnější.  

 

Hledání, nalézání a naplňování tohoto cíle je cestou vzájemné slušnosti, ohleduplnosti a 

v neposlední řadě i poctivé práce, abychom všichni společně mohli náš život skutečně prožívat, 

nikoli přežívat. 

 

Abychom mohli náš cíl, kterým je zvýšení kvality života, lépe naplňovat, tak Projekt společenské 

odpovědnosti dozná v letošním roce výrazné změny. „Projekt společenské odpovědnost v původní 

formě, kdy se jednalo o aktivitu realizovanou v rámci společnosti AHA TRADING ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem a partnery projektu končí a bude nahrazen činností obecně prospěšné 

společnosti Institut společenské odpovědnosti,“ sdělila ředitelka projektu Dáša Hánová.  

 

Vyjádřete v dalším ročníku Ankety svůj názor. Nejenže ovlivníte umístění jednotlivých účastníků v 

3. ročníku Ankety společenské odpovědnosti ČR a 4. ročníku Regionální ceny za společenskou 

odpovědnost Moravskoslezského kraje, ale též projevíte své ztotožnění se s cíli dosáhnout toho, aby 

byl náš život kvalitnější. 
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Projekt společenské odpovědnosti 

 


