
Léto roku 2022 se vám vryje do paměti. Ne, to není floskule, ale prostý fakt. Každý ve svém životě prožíváme 
mikromomenty, na něž si bezděčně vzpomeneme klidně za třicet let. Obrazy, vůně, zvuky, pocity…

Tak jaké jsou vaše mikromomenty z letošních prázdnin? Opékání buřtů v kempu na Slapech? Vůně piniového háje 
na Cresu? Poryv toho nejčerstvějšího větru na Lomnickém štítě? Hřmění příboje před bouřkou v Biarritz? Můžete 
si být jistí, že vaše mikromomenty tohoto léta se vám v pravý čas ukážou.  
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DoxoLogic

Léto bylo v plném proudu a pří-
jemné počasí vybízelo k  pose-
zení venku. Naše kancelář v Ho-
lešovicích nabízí hned několik 
skvělých možností, kam zajít. 
Tentokrát jsme si vybrali Letnou, 
kde je nádherný výhled na celou 
Prahu. Protože byl stále čas do-
volených, nesešli jsme se úplně 
všichni, ale i tak to stálo za to. Dali 
jsme si dobré pití i jídlo a strávili 
spolu příjemný podvečer. Už teď 
se těšíme na příště, kdy vyzkouší-
me Stromovku. #Prahajekrásná

 Petra Kolesárová
 DoxoLogic

Mycroft Mind

Mycroft Mind je především skvě-
lý kolektiv, kde se z  kolegů stá-
vají kamarádi a  vznikají pouta, 
která nepřeruší ani změna za-
městnání. Začátkem srpna jsme 
se po úctyhodných 14,5 letech 
rozloučili s naší HR a office ma-
nažerkou Marcelou Kratochvílo-
vou. Tuto příležitost jsme využili 
pro velmi neformální a příjemné 
setkání bývalých i  současných 
členů našeho týmu, 

 Václav Adamec
 Mycroft Mind

PRÁZDNINOVÁ SETKÁNÍ
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„NEJLÉPE SE CÍTÍM, KDYŽ 
FOUKÁ MÍRNÝ VÍTR.“ 
Možná byste čekali, že první rozhovor s  novým ge-
nerálním ředitelem společnosti Servodata se bude 
týkat vizí, misí, klientů, zaměstnanců a čísel. Ale my 
jsme si řekli, že Romana Konečného chceme v první 
řadě představit jako člověka. Proto s ním vznikl od-
lehčený, letní rozhovor, v němž se dozvíte o tom, jak 
a s kým tráví letní měsíce nebo jaké počasí má v létě 
vůbec nejraději.

Stal jste se nedávno novým generálním ředitelem společ-
nosti Servodata. Nastoupil jste na pozici na začátku prázd-
nin. Znamená to, že letošní prázdniny můžete kvůli nároč-
nému začátku na novém místě „odepsat“? Nebo jste našel 
nějaké náhradní řešení pro sebe i své blízké?

Letní měsíce máme spojené především s dovolenou, 
odpočinkem a  odložením stresových situací. Někdy 
se ale život neptá a postaví nás před hotovou věc. Se 
svými blízkými jsem využil začátek července na krát-
kou dovolenou, právě s  vědomím toho, jakou maxi-
mální pozornost nová pozice bude během prázdnin 
vyžadovat. Náhradním řešením pro mne a mé blízké 
budou společné letní víkendy spojené s cestováním 
po Čechách. 

Je začátek srpna, sedíme v klimatizované kanceláři, venku 
je 32 stupňů ve stínu. Jaké klima máte v létě nejraději?

Každý rok se nesmírně těším na léto, ale když ude-
ří opravdu velká vedra, nejraději bych přivolal zimu 
zpět. Popravdě se nejlíp cítím, když je oblačno, dva-
advacet, třiadvacet stupňů Celsia a fouká mírný vítr.

Ať je tomu, jak chce, vždy si ale dokážu léto užít. Ne-
může být pořád hezky nebo tak, jak bychom si přáli. 
A příroda asi ví sama nejlépe, jak to řídit, i když někdy 
nás s tím třeba i trochu potrápí.

V  zimě hrajete lední hokej se starou partou. Předpoklá-
dám, že v létě hokejku odkládáte. Za co ji měníte?

Dlouhé dny a teplé počasí přejí pohybu na čerstvém 
vzduchu. A přesto, že jsem nyní zahlcený prací, cho-
díme hodně plavat, hrajeme tenis, občas si zajdu sám 
utřídit myšlenky při běhání. Nově se chystám oprášit 
inline brusle.

Raději během dovolené relaxujete u moře, anebo chodíte 
po horách? Kde to máte nejraději?

Hory nebo moře, a proč nemít rád obojí? Nikdo z nás 
by se asi nebránil té krásné představě užít si teplo 
u  moře a  krásné vysokohorské prostředí. Miluji Ka-
lábrii a nedám dopustit na Tatry. 

Chcete na dovolené naprosto vypnout a nechat tělo i mysl 
odpočívat, nebo patříte k těm, kteří i na dovolené pozdě 
večer otevírají notebook a kontrolují maily?

Musím se bez mučení přiznat, že notebook je naším 
společníkem i na dovolené, a jeho čas přichází právě 
později večer... 

Jaký letní drink byste doporučil kolegům z  Moore pro 
osvěžení mysli i těla?

V této oblasti nejsem velký odborník. Na dovolené si 
rád dám osvědčené mojito, ale doma si v létě rádi při-
pravujeme citronádu nebo ovocný ledový čaj a do něj 
božskou mátu. Nevím, zda tyto nápoje osvěží mysl, 
ale zaručeně zaženou žízeň.

Máte nějaké vysněné místo, kde jste ještě nebyl a na něž 
byste se rád podíval?

Severská příroda, gejzíry, vodopády a ledovce, sympa-
tický životní styl, sportovci s  fairplay, elfové a  atmo-
sféra vikinských ság, prostě Island.

Dříve, před nástupem internetu, si snad každý našel na let-
ní dovolené čas na čtení knih. Jak to máte vy? Čtete o letní 
dovolené knížky, a pokud ano, jaké knihy to jsou?

V mládí jsem trávil léto s Julesem Vernem, Danielem 
Defoem nebo panem Foglarem. Nyní mám na nočním 
stolku asi metr knížek o osobním rozvoji, které čekají 
na „okurkovou sezonu“, ale ta nějak stále nepřichází. 
Fakticky mezera mezi tím, co toužím přečíst, a  mojí 
kapacitou pořád roste. Snad dojde aspoň na některé.

Jaké tři knihy a jaké tři filmy byste kolegům z  Moore Czech 
Republic doporučil k přečtení a ke zhlédnutí?

3 knihy / žánry, které doporučuji:
• Saint-Exupéryho „Malý princ“
• Od Simona Sinka „Začněte s PROČ...“
• Či jakoukoliv Orwellovku?

3 filmy:
• Nedotknutelní
• 50/50
• Vykoupení z věznice Shawshank
• Forest Gump – Tohohle filmu se jednoduše nikdy 

nepřejíte…

Máte nějaký vzkaz nebo přání pro všechny, kdo čtou náš 
rozhovor?

Všechny čtenáře zdravím a  přeji jim hodně zdraví, 
osobní štěstí, lásku, sílu tvořit něco prospěšného, vy-
trvalost a pozitivní myšlenky.

A k tomu správné lidi vždy nablízku.

Děkujeme za rozhovor a  přejeme úspěšný start na 
nové pozici a krásný konec léta.
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JAK JSME TRÁVILI LÉTO V MOORE CZECH REPUBLIC? 
 

Jaké bylo vaše léto? Viděli jste vše, co jste chtěli? Byli jste s těmi, které máte nejraději? Pojďme se podívat na 
to, jak jsme strávili léto ve skupině Moore Czech Republic.

Václav Adamec Mycroft Mind 

Ačkoli české kopce a kopečky milujeme, každoročně se snažíme 
vyrazit i do pořádných hor. Se ženou se nemůžeme nabažit Alp 
a  tuto lásku se snažíme předat i naší malé dcerce, kterou jsme 
letos poprvé vyvezli na výlety do oblasti Sextenských Dolomit. Ty 
výhledy a ticho jsou k nezaplacení – a určitě je oceníme všichni, 
kdo pravidelně trávíme čas v open spacu. Navíc si s prckem na 
zádech každý tatínek (či maminka) dá při výstupu a sestupu s os-
misetmetrovým převýšením pořádně do těla, což se taky počítá.

P.S. Všechny naše túry lze s přehledem absolvovat i v šestém mě-
síci těhotenství, manželka potvrdí. 

Nikola Jiranová  Moore Advisory CZ  

My jsme letošní dovolenou strávili v Chorvatsku s přáteli. Jelikož máme 
raději aktivnější dovolenou, tak jsme pláž prokládali výlety a navštívili 
jsme např. nejmenší město na světe, národní parky, historické cent-
rum v Pule, pro děti Dinopark a nechyběla ani plavba na lodi za delfí-
ny. Do konce léta máme v plánu už jen nějaké výlety po ČR.  

Michal Feitl   Servodata  

Já jsem toto léto trávil pracov-
ně a o víkendech jsem se věno-
val především rodině a  cesto-
vání po ČR. Byli jsme na výletě 
na safari ve Dvoře Králové, v Li-
berci, na Ještědu, na Šumavě. 
Dovolené u moře jsou krásné, 
ale já to vnímám tak, že v Če-
chách je tolik krásných míst, že 
by byl hřích je všechny neobje-
vit. Také jezdíme s dětmi často 
na kola.   
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MOORE LIKES,  
MOORE HAPPY

Přinášíme vám snímek,  
který nám přišel do soutěže  
Moore likes, Moore happy 
od jednoho z našich kolegů.

Pouze připomínáme, že soutěžit můžete až do konce září. Stačí jakkoliv a kdekoliv vytvořit slovo 
Moore, vyfotit ho a snímek zaslat Elišce na mail eliska.jodasova@moore-czech.cz. Hodnotné ceny 
na vás čekají. 

Lucie Němcová Moore Czech Republic 

V létě jsme s přítelem byli na dovolené v tureckém Ke-
meru, během které jsme mimo pláže stihli i výlet na 

horu Tahtali nebo třeba výlet 
lodí, která plula podél pobře-
ží. Turecko jsme si zamilovali 
a  vždy se sem rádi vracíme. 
Letos nás ještě čeká týden 
v  Itálii, konkrétně v  Caorle, 
kam už po několikáté jedeme 
obdivovat krásnou architek-
turu, nasávat pravou italskou 
atmosféru a  užívat si místní 
kuchyni. 

Radek Dvořáček Moore Technology CZ 

V  létě jsem měl naplánovaný výstup na Mt. 
Blanc, který nám ale zhatilo moc teplé poča-
sí panující nad Evropou a  výstupové cesty se 
uzavřely den před odjezdem do Francie. Ales-
poň vyšel záložní plán a vydali jsme se do Itálie 
a vyškrábali se na krásný kopec Grand Paradiso 
(4 061 m n. m.).P.S. Mt. Blanc je ten nejvyšší ko-
pec za našimi zády – tak za rok!

Laďka Šípková  DoxoLogic   

Na dovolené jsem zatím byla v Anglii, kde jsem 10 let 
žila. Nejkrásnější zážitek byl vidět přátelé, zajít na pro-
cházku do mého oblíbeného Ashdown Forestu a k ve-
čeři si dát fish & chips a dobrý gin s tonikem.
Jako dovolenou beru i prodloužený víkend v Bílých Kar-
patech, kam jezdíme s partou kamarádek každoročně 
na dámskou jízdu. Chodíme po horách, spíme pod širá-
kem, vychutnáváme si místní specialitky, jako jsou např. 
lokše s brynzou, nebo moji oblíbenou polévku kyselicu 
a na zahřátí nám vždy pomůže nějaká dobrá domácí sli-
vovička.
Na podzim bychom s manželem rádi opět zavítali na 
naši oblíbenou Krétu, kam se rádi již několik let vracíme. 

Lucie Krejčová Moore Advisory CZ 

Dovolenou jsme 
trávili v  chor-
vatské Srimě. 
Kombinoval i 
jsme koupání 
v moři s pozná-
váním chorvat-
ských měst, jako 
je Šibenik, Trogir, 
Split nebo Pri-
mošten.  
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ALEXANDRA YAKOVLEVA – 
MOORE UKRAINE, KYIV:

„JSME MOTIVOVÁNI JÍT 
KUPŘEDU.“
S  Aleksandrou Yakovlevou jsme se setkali v  kanceláři 
Moore Czech Republic. Seděla mezi usměvavými kolegy 
z Moore Advisory CZ a na první pohled byste nevěřili, že 
tato křehká žena pochází ze země, která je rozvrácená 
a trýzněná nespravedlivou válkou.

Možná byste tipovali, že je Aleksandra z  nějakého státu 
střední či západní Evropy. Vypadá stejně jako my, mluví 
velice dobře anglicky. Přesto jsou její zkušenosti a zážitky 
diametrálně odlišné od těch našich. 

Aleksandro, v  první řadě jsme rádi, že vás vidíme 
zdravou a  v  bezpečí. Mohla byste se nám předsta-
vit? Jaká byla vaše role v Moore Kyiv před zahájením 
ruské invaze?

Ve společnosti pracuji 10 let, z  toho čtyři roky na 
pozici vedoucího marketingového oddělení. Moore 
v  Kyjevě, stejně jako síť Moore Global a  mnoho je-
jích členských firem, je rodinným podnikem, který 
v  současnosti zahrnuje 60 zaměstnanců. Pokud jde 
o  marketingové oddělení, jsem hrdá na svůj tým, 
na to, jak spolu dokážeme spolupracovat, i  na vřelé 
vztahy v rámci naší firmy jako celku. Líbí se mi, co já 
a  můj tým tvoříme, vyrábíme a  navrhujeme. Kromě 
marketingového oddělení mám na starosti HR & Ad-
ministrativní oddělení. Je to práce mých snů, protože 
pracuji ve společnosti, která je otevřená novým nápa-
dům a  diskuzím. Máš nějaké nápady? Nějaké mož-
nosti implementace? Skvělé! Pokračuj! 

Nic není nemožné. Pracujeme skutečně jako jeden 
tým, kde každý zaměstnanec cítí, že je oceňován 
a může naplnit svůj potenciál.

 

Mohla byste nám popsat, jak se vyvíjela situace 
v Moore Kyiv od začátku ruské invaze až do teď?

Časně ráno 24. února nás probudily výbuchy. Rusko 
začalo bombardovat Kyjev a poté byly hlášeny výbu-
chy po celé zemi, od východních až po západní hrani-
ce. Nemohu najít správná slova, která by popsala ten 
pocit těžkého šoku, který jsme tehdy utrpěli...

Na pozadí zpráv před invazí se naše společnost pře-
dem připravila na diverzifikaci možných rizik. Neskon-
čili jsme díky předem vypracovanému nouzovému 
plánu. Tento plán měl tři cíle: zajistit zaměstnance, 
zajistit maximální podporu a co nejdříve opět fungo-
vat. První věc, kterou jsme udělali, byla výplata mezd 
na měsíc dopředu jako záloha. Peníze jsou v takové 
chvíli nesmírně důležité. Poté začaly koordinační 
práce, hledání bezpečných evakuačních cest, hledání 
míst k úkrytu a přesídlení a nekonečné hovory s naši-
mi lidmi a klienty.

V těch prvních dnech války ruské tanky vjely do měs-
ta a  jely kolem naší kanceláře směrem do centra. 
První 6metrová raketa vypálená v této válce zasáhla 
obytnou budovu ve vzdálenosti 3 kilometry od naší 
kanceláře (ten stejný zásah jste pravděpodobně vidě-
li ve zpravodajských videích). Netřeba dodávat, že na 
takovou eventualitu nemůže být nikdo nikdy skuteč-
ně připraven.

Po třech týdnech jsme opět naplno fungovali jako or-
ganizace, i když na dálku. Každé ráno jsme měli tele-
fonát se všemi zaměstnanci, abychom měli přehled 
o vývoji.

Situace se každým dnem dynamicky měnila: naši 
kolegové se přestěhovali – někteří z nich se rozhodli 
opustit zemi, jiní uprchli do západních měst Ukrajiny. 
Během války, když vás ostřelují, je tento proces vel-
mi náročný. Bohužel někteří naši zaměstnanci pro-
žili vskutku těžké a nebezpečné týdny. Ocitli se pod 
vojenskou okupací na palebných liniích a uprostřed 
těžkých bojů, dokud tato území nebyla osvobozena. 
Byly to oblastí okolo Kyjeva u města Sumy. Naštěstí 
všichni přežili. Bylo to pro nás obzvlášť děsivé a bo-
lestivé období.

Samozřejmě jsme se přizpůsobili, zaměřili se na ná-
ročné úkoly a  oblasti, ale nikdy jsme nepřestali, nic 
neodkládali a  pokračovali v  realizaci našich projek-
tů v  souladu s  očekáváním klientů. A  naším slibem 
je pokračovat v cestě k pokroku, přinášet dokonalost 
a prosperitu.
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Jste vedoucí marketingového oddělení v  Moore 
Kyiv. Jak vidíte svou budoucnost v Moore právě teď? 
Přejete si zůstat v Moore? Věříte, že se situace uklid-
ní a budete moci opět pracovat v Moore Kyiv?

Jak jsem již zmínila, nikdy jsme neukončili svou čin-
nost a  nezastavili se v  poskytování služeb a  plnění 
našich závazků před klienty. V  tomto období jsme 
spustili novou řadu služeb a také rozsáhlou marketin-
govou kampaň. Vzhledem k tomu, že mnoho klientů 
utrpělo ztráty v důsledku války, vyhodnocování a fixa-
ce obchodních ztrát se na profesionálním trhu stalo 
vyhledávanou službou. Můžeme také pozorovat řadu 
projektů, které byly nebo budou zahájeny globální-
mi dárcovskými fondy a  neziskovými organizacemi, 
včetně projektů sloužících zotavení se z války.

Kromě toho naše společnost poskytuje služby kyber-
netické bezpečnosti, což je nyní velmi náročné po-
skytovat. Takže rozhodně vidím budoucí horizonty 
a nové cesty růstu.

Je pravda, že se celá naše realita dramaticky změnila. 
Kdybyste se ptali, jestli je to těžké, riskantní nebo ná-
ročné, odpověď bude “ano, je”. Ale my se nezastavíme, 
ani se nevzdáme, to je jisté… Právě naopak. Jsme ještě 
více motivováni jít kupředu, využít všechny příležitosti 
k rozvoji navzdory destrukci, kterou Rusko přináší.

 

Jaké máte plány do budoucna, pokud situace zůsta-
ne stejně špatná? Chcete zůstat na Ukrajině nebo se 
chcete přestěhovat jinam?

Status uprchlíků a migrantů se drasticky liší. Je to pro-
past mezi hledáním sebepoznání, lepším životem a zá-
chranou života svého a své rodiny. Každý by měl v tomto 
ohledu učinit osobní rozhodnutí. S manželem jsme se 
rozhodli zůstat na Ukrajině. I když jsme byli nuceni vše 
opustit a hledat úkryt v bezpečnějším regionu Ukrajiny, 
věříme ve světlejší budoucnost zde, u nás doma.

Víte, co vaši kolegové právě dělají? Máte o  nich in-
formace?

Netřeba dodávat, že pravidelně udržujeme kontakt 
s  celým naším týmem prostřednictvím schůzek 
Zoom. Někteří zaměstnanci, asi deset z šedesáti, neo-
pustili Kyjev, někteří se již vrátili domů nebo se chys-
tají vrátit v blízké budoucnosti. Několik kolegů se plá-
nuje vrátit po dočasném pobytu v zahraničí. A i když 
se stále nemůžeme pravidelně scházet v  kanceláři 
kvůli náletům a  varováním před raketovými útoky, 
pro potřeby zaměstnanců v  Kyjevě je kancelář ote-
vřena. Moc se těším, až se se všemi osobně potkám 
a obejmu.

 

Jak víme, zúčastnila jste se také evropské regionál-
ní konference Moore Global, která se konala v Praze. 
Jak se vám celá akce líbila? Přineslo vám to, co jste 
očekávala?

Jde o nejjasnější a nejinspirativnější událost letošní-
ho roku. Měla jsem pocit naprosté radosti ze setkání 
nejen se svými kolegy, ale s  mnoha mými dobrými 
přáteli. A pro mě to byla velká zodpovědnost zastu-
povat naše partnery a celý tým v Praze, mluvit jmé-
nem těch, kteří se nemohli konference zúčastnit kvů-
li omezení při výjezdu do zahraničí v době stanného 
práva. Vřelé přijetí a podpora byly opravdu dojemné. 
Tyto dny zůstanou navždy v mé paměti.

 

Jaké jsou vaše zkušenosti se sítí Moore a konkrétně 
i  s  Moore Czech Republic za tuto dobu? Všichni se 
snažíme Ukrajině pomáhat. Jeden z  našich kolegů 
dokonce odjel na Ukrajinu pomáhat jako dobrovol-
ník. Jaký je z  vašeho pohledu nejlepší způsob, jak 
nyní mohou lidé z České republiky Ukrajině pomoci?

Víte, nikdo z  nás nemohl uvěřit, že by se v  moderní 
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společnosti a ve středu Evropy mohla stát tak hrozná, 
ničivá válka v plném rozsahu. A také jsem si vůbec ne-
dokázala představit, jak vysoké míry podpory, soucitu 
a skutečné pomoci se nám dostane od mezinárodní 
společnosti jako celku a zvláště od naší globální sítě. 
Víte, kdo byl první, kdo nám zavolal hned na začát-
ku? Byl to Anton Colella, generální ředitel Moore Glo-
bal, a John Stanford, regionální ředitel v Evropě. Stáli 
s námi bok po boku od prvního dne války. Dostali jsme 
praktickou pomoc, až dosud velkou morální podporu 
a mnoho srdečných dopisů od kolegů z celého světa. 
Proběhla solidární výzva s více než 500 účastníky, víc 
se nemohlo připojit jen z důvodu technického omeze-
ní počtu spojení. Zaznělo také mnoho dalších dojem-
ných vyjádření pomoci. Když o tom mluvím, hrnou se 
mi do očí slzy vděčnosti. Pro mě jsou všichni tito lidé 
milionkrát více než jen kolegové. Ukázali se jako sku-
tečná rodina, byli připraveni nám otevřít své domovy 
a udělat vše, aby nám jakkoli pomohli.

Existuje mnoho lidí dobré vůle a čistých motivů, kteří 
jsou připraveni pomoci a hodit záchranné lano Ukra-
jině. A taková lidskost překračuje hranice. Myslím tím, 
že na ukrajinské straně jsou stejně naladění lidé a ti 
by udělali totéž pro Čechy a pro ostatní, kdyby se ně-
kdy s něčím podobným setkali. 

Ptáte se mě, jak nejlépe nyní mohou lidé z České re-
publiky Ukrajině pomoci? A moje odpověď zní: pro-

sím pokračujte v konání správných skutků ze správ-
ných pohnutek. Jeden akt dobré vůle za současných 
okolností nestačí. Lidé jsou bohužel velmi brzy una-
veni z přinášení obětí. A v kombinaci se současným 
uspěchaným životním stylem a  rozptýlením, které 
moderní život přináší, existuje nebezpečí, že brzy za-
pomeneme a vrátíme se do každodenní rutiny. 

 

Když děláme rozhovory se zaměstnanci Moore 
Czech Republic, alespoň jedna otázka se týká jejich 
koníčků a volného času. Je váš život úplně naruby, 
nebo jste našla alespoň kousek času pro sebe? 

Jsem člověk absolutně závislý na růžích. Moje rodina 
má venkovský dům u řeky s malou zrekonstruovanou 
zahradou, která je velice inspirativní. Naposledy jsem 
tam byla 20. února. A  pak… pak jsme všeho nechali 
a byli nuceni uprchnout. Věřím v sílu a inspiraci, kte-
rou dostáváme z budování něčeho pozitivního. Měli 
bychom stavět, ne bourat. Nyní to nabylo ještě reál-
nějšího významu.

Věřte, že kdybyste byli na Ukrajině, cítili byste, jak 
moc chceme uklidit, přestavět a  přetvořit vše, čeho 
se dotkla válka, a učinit naše okolí ještě lepším.

Děkujeme za zodpovězení našich otázek. Přejeme 
hodně štěstí.

MOORE CZECH 
REPUBLIC SE ÚČASTNIL 
DNE NEZÁVISLOSTI 
UKRAJINY
Ukrajina si 24. 8. připomínala 31. výročí obnovení 
nezávislosti. Při té příležitosti uspořádala Ukrajin-
sko-česká obchodní komora (UKRCHAM) banket 
na Žofíně. 

Moore Czech Republic se stal díky iniciativě 
pana Radovana Hauka členem UKRCHAM 
a naši zástupci ve složení Petr Kymlička, Mar-
cela Hrdá proto nesměli na této významné 
akci chybět.

Úvodní slovo měl premiér České republiky 
Petr Fiala, což svědčí o tom, jak důležitá je 
spolupráce s Ukrajinou pro Českou republiku. 

Letos je tento státní svátek bohužel pozna-
menán smutným výročím – 6 měsíců od za-
čátku rozsáhlé ruské vojenské invaze, která si 
vyžádala tisíce životů Ukrajinců.

Věříme, že příští oslavy Dne nezávislosti Ukra-
jiny již budou probíhat v míru a bude se řešit 
její obnova.
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VĚNUJEME SE CSR… A JAK 
SE TO LIŠÍ OD ESG
Jak již jistě víte, CSR aktivity neboli společensky odpověd-
né aktivity jsou ty, které si firma volí dle vlastního přesvěd-
čení a individuálního nastavení. Většinou jsou spjaté s tím, 
čemu se daná společnost věnuje, ale co je nad rámec toho, 
co dělá jako svoji hlavní činnost. Všichni již dnes víme, že 
je pro firmu důležité, aby byla „společensky odpovědná“, 
aby věnovala čas nejen byznysu samotnému, ale také ak-
tivitám, které „vrací zpátky“ za to, že svým podnikáním 
jistou měrou zasahuje do života komunit lidí a jejich bez-
prostředního okolí. 

Pojďme si na začátek v krátkosti definovat pojem 
ESG. Zkratka ESG (z anglického „Environmental, So-
cial, and Governance“) odkazuje na nové požadavky 
v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udr-
žitelnosti. Je to de facto hodnocení odpovědnosti fir-
my v oblasti sociálních a environmentálních faktorů. 

Návrh směrnice o nefinančním reportování CSRD 
byl koncem června mírně pozměněn. Nejdůležitější 
informací pro firmy je pravděpodobně posunutí její 
platnosti. Společnosti, které mají více než 500 za-
městnanců, veřejně obchodované společnosti, banky 
a pojišťovny budou muset v roce 2025 zveřejnit report 
pro fiskální rok 2024. Střední a malé podniky získají 
na první report ještě více času a v některých přípa-
dech budou moct reportovat až pro fiskální rok 2027.

Teď už k CSR. Naše působení v rámci CSR je pro nás 
sice důležitou, ale na ESG naprosto nezávislou kapi-

tolou, i když v určitých tématech může dojít k urči-
tému překryvu. Toto se může ukázat i během aktivit 
souvisejících s konceptem Moore Global, který se 
jmenuje Moore Social Ambition. 

Tento program má za úkol ve všech našich členských 
firmách nastavit a společně i sdílet cíle v rámci CSR 
aktivit. Pilíře těchto nastavení Moore firem pak hlídají 
tzv. Board Members. Jedním z nich jsem i já. Společ-
ně s ostatními dohlížíme na to, aby měla každá člen-
ská organizace nastavené tyto aktivity, i na to, jakým 
způsobem se pak daných činností zhostí. Společně 
s tím nám také pomáhají Moore Social Ambassadoři 
– velvyslanci, kteří rozšiřují osvětu o tom, jak se k CSR 
postavit, a o tom, co to vlastně celé znamená.

Musím říci, že za cca necelých 6 měsíců jsme již byli 
schopni identifikovat nespočet aktivit, kterým se fir-
my v síti Moore Global věnují. Jedná se o různé čin-
nosti, počínaje těmi společenskými a konče těmi en-
vironmentálními. Mnoho firem v rámci poradenství 
se snaží nabízet některé služby pro bono či školit na 
univerzitách a pracovat s mladými lidmi nebo jinak 
pomáhat tam, kde je to potřeba: osamělým matkám 
s dětmi, dětem z dětských domovů, seniorům apod. 
Některé společnosti se zase starají o přírodu, zacho-
vávání rázu krajiny či finančně podporují projekty, 
které přírodu chrání. 

Ani my v Moore Czech Republic samozřejmě nebu-
deme pozadu a brzy vám s Eliškou představíme, jaké 
projekty a aktivity jsme si pro vás připravili. 

 Monika Chlumská
 Moore Advisory CZ
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MOORE CZECH REPUBLIC NA PUPKU (MOORE) SVĚTA

V  předprázdninovém čísle našeho newsletteru jsme 
vás informovali o Evropské regionální konferenci naší 
sítě Moore a slíbili jsme, že Vám přineseme ještě dal-
ší střípky z této celoevropské akce, kterou jsme hostili 
u nás v stověžaté Praze.

Moore Czech Republic se v  červnu 2022 stala po-
bočkou, na níž byla zaměřena pozornost všech za-
městnanců a příznivců sítě Moore Global.

Jedním z hlavních témat konference bylo ESG (Envi-
ronmental, Social, Governance). Důraz na ESG proble-
matiku ze strany Moore Global nám potvrdil, že právě 
v této oblasti leží jedna z nejdůležitějších budoucích 
příležitostí pro náš byznys. Naše iniciativa na poli ESG 
bude mít i proto zvyšující se dynamiku. Je určitě pozi-
tivní, že jsme jednou z Moore firem, která je označena 
jako ESG pioneer a pomáháme formovat naší ESG glo-
bální strategii a obchodní politiku.

Pro síť Moore Global má také velký význam program 
Social Ambition (sociální závazek vůči našim místním 
komunitám, tedy tam, kde podnikáme a žijeme). Vý-
znamného úspěchu se dočkala sociální aktivita Moore 
Czech Republic v  rámci konference, při níž delegáti 
strávili čas stavbou dřevěných hraček pro místní azy-
lové domy podporované naší kanceláří.

Jsme moc rádi, že nám naši evropští kolegové i vedení 
sítě Moore Global vyslovili uznání za organizaci, přiví-
tání a podporu v rámci konference – roli hostitele jsme 
zvládli a 145 delegátů zastupujících firmy z celé Evro-
py, ale i ze Severní Ameriky, Afriky a Austrálie ocenilo, 
že se mohlo osobně potkat po 3 letech, poznat nové 
kolegy a prodiskutovat rozvojové myš- lenky.

Pro ilustraci se můžeme podívat na naše sociální sítě. 
Video, představující Moore Czech Republic jako hosti-
tele konference, získalo jenom na našem LinkedIn pro-
filu rekordních 126 likes a sdílení od lidí z celého světa.

Uznání a  dík patří 
všem kolegyním 
a  kolegům, kte-
ří se podíleli na 
organizaci a  pro-
pagaci tohoto 
eventu i  těm, kdo 
byli jeho přímými 
účastníky.

Slovy evropského 
šéfa sítě Moore 
Global, pana Joh-
na Stanforda:

„ H o s t i t e l s k é 
město bylo krás-
né, hotel byl per-
fektní a networking byl výjimečný. Úsměvy všech na 
konci konference ukazují, že jsme všichni vděční za 
další osobní kontakt, a  díky ještě silnějším poutům 
mezi námi, když byla navázána nová přátelství a ob-
novena stará, víme, že to byla produktivní konference.“

Můžeme konstatovat, že Moore Czech Republic se po 
pouhých dvou letech existence stal významnou po-
bočkou sítě Moore Global. A svůj podíl na tom máme 
všichni, kdo pracujeme ve skupině Moore Czech Re-
public. Vivat Moore. Jsme Moore.
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NA SKOK ZA VELKOU LOUŽI
Byznys výlet za velkou louži? Musíte mít velké sebevě-
domí a jasnou představu o tom, jak obstát v obrovské 
konkurenci, abyste se do toho pustili.

Kolegům z Mycroft Mind tohle rozhodně nechybí, a tak 
se rozhodli na tomto náročném trhu prorazit. Budeme 
sledovat, jak bude jejich snažení pokračovat. Přejeme 
jim při tom hodně štěstí. 

„Před dávnými časy, asi tak před dvěma měsíci, jsem 
se coby reprezentant společnosti Mycroft Mind vydal 
na cestu do USA. To bylo ještě v dobách dávno před-
tím, než začalo kolabovat odbavování cestujících na 
mezinárodních letištích a  z cestování se stala nová 
forma mučení. U mě proběhlo vše hladce a z Vídně 
jsem doletěl přímo do Washingtonu, D.C., bez vý-
znamnějšího zpoždění a zdržení při pouze formální 
celní kontrole jak v EU, tak v USA. To mne velmi pře-
kvapilo a  získal jsem tak oproti plánu jedno „volné“ 
odpoledne navíc, se kterým jsem nepočítal. 

Ve 4 odpoledne místního času, tedy v  ,našich‘ 10 ve-
čer, jsem provedl osvědčený trik v boji proti jet lagu 
– nešel jsem po příjezdu na hotel spát, ale coby chodí-
cí zombie vyrazil obdivovat krásy letního odpoledne 
v Alexandrii, historické čtvrti na okraji Washingtonu. 
Cestou jsem zjistil, proč řece Potomac říkají „velká“ 
(The Great Potomac River), místo typické americké 
kuchyně jsem se posílil pořádným vietnamským Pho 
Bo, zjistil, kudy se jde k rezidenci George Washingto-
na (ale nedošel až tam), a vyrazil zpět na hotel, kde 
jsem chvíli po 9. konečně usnul. 

Další den mě chvíli po čtvrté ráno probudily mé již 
silně přetažené biologické hodiny, ale ke svému vel-
kému překvapení jsem vstal plný elánu. Tak jsem se 
pustil do mailů a  vyplňování projektového záměru 
k jedné z našich dotačních žádostí. Pak alou na vý-
stavu do kongresového centra o velikosti průměrné-
ho českého městyse, kde probíhal čilý networking 
zakončený večerem s  místním vínem. Překvapivě 
dobré rosé, mimochodem. Po uzavření českého stán-
ku jsme s ostatními českými vystavovateli ještě zašli 
na večeři, kde jsme si dali pravou americkou pizzu 
(tu poznáte podle toho, že tomu říkají pizza a  dáte 
si ji v USA). Po příchodu na hotel následovala trocha 
byrokracie, abych spal opravdu tvrdě a nerušila mne 
12proudá dálnice pod okny hotelu. 

Fungovalo to. Ráno dalšího dne jsem se přesunul do 
Staffordu, kde proběhl den plný intenzivního networ-
kingu s různými partnery. Potkal jsem se se zástupci 
inovačního centra, města, velkého operátora solár-
ních eletráren, vynikající networkingové platformy 
RioT a vše jsme zakončili u několikahodinové večeře 
s šéfem akcelerátoru energetiky Dominion Energy. 
Co si obchodník může přát víc? Další den se opět 
,networkovalo‘ a  odpoledne jsem vyrazil na Union 
Station do Washingtonu, odkud jsem se vlakem vy-
dal na ,rychlotour‘ po východním pobřeží USA s cílem 
v New York City. 

ALEXANDRIE, WASHINGRON D.C.

VELETRH TECHCONNECT

STAFFORD – BUDOVA SMART COMMUNITY TESTBED
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Další tři dny v New Yorku byly nabité zajímavými ško-
leními o  americkém trhu, marketingu, investorech 
– a opět především o networkingu. Zbylo mi i  jedno 
odpoledne na procházku městem, které vypadá jinak 

než ve filmech, a nakonec poslední událost naší mise, 
networking na střeše českého konzulátu. Další den už 
jen hop a skok přes velkou louži z Newarku (přes řeku 
od New York City) do Vídně a vlakem do Brna. Hlavní 
poznání týdne: RegioJet už není, co býval. Ale hlavně 
taky, že evropské firmy mají co nabídnout americké 
energetice.“

 Václav Adamec
 Mycroft Mind

DALŠÍ KOLO MÝTŮ Z MOORE
Na naší recepci se již potřetí rozsvítila filmařská svět-
la, a i když se u nás neozývá obligátní „kamera jede, 
zvuk, klapka…,“ je to vždy natáčení se vším všudy. 

Kdo si tentokrát sedl na naši barovou židličku, aby 
vyvrátil jeden mýtus spojený s  oborem, v  němž pů-
sobí? Michal Markvart z Moore Accounting CZ mlu-
vil o digitalizaci účetnictví, Filip Procházka z Mycroft 
Mind o  fixních cenách za energie, Tomáš Křapáček 
z Moore Advisory CZ o strategickém plánování samo-
správ a Monika Chlumská z Moore Advisory CZ o CSR 
a ESG.
Celé to měl na starosti team ve složení Alan Šubert, 
Ondřej Souček a Eliška Jodasová pod vedením paní 
Marcely Hrdé.

SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ, AŤ VÁM 
NEUNIKNE ANI JEDNO Z TĚCHTO VIDEÍ.

TOMÁŠ KŘAPÁČEK

STAFFORD – SE ZÁSTUPCI VIRGINIA SMART 
COMMUNITY TESTBED

NYC – STŘECHA ČESKÉHO KONZULÁTU

NYC – THE HIGH LINE



NA VLNĚ ÚSPĚCHU

Mycroft Mind se coby součást konsorcia 27 partnerů z řad energetik, výzkumných organizací a průmyslo-

vých podniků (včetně např. automobilky BMW) bude podílet na evropském výzkumném projektu XL-Con-

nect, zaměřeném na zkoumání vlivu elektromobility na různé oblasti včetně mj. distribučních sítí. Projekt 

bude financovaný prostřednictvím prestižního evropského výzkumného programu Horizon 2020, v němž 

uspějí jen opravdu špičkové výzkumné projekty evropského významu.

Mario Ritter, který je penetračním testerem ve společnosti DoxoLogic, úspěšně složil certifikaci Practi-

cal Network Penetration Tester. Tato certifikace je ojedinělá zkouška z etického hackingu, která hodnotí 

schopnost účastníků certifikace ověřovat zranitelnosti jednotlivých systémů. Certifikace spočívala mimo 

jiné v týdenní intenzivní práci a složení závěrečné zkoušky. Složení zkoušky je velký úspěch a Mariovi moc 

gratulujeme. Díky tomu můžeme poskytovat ještě odbornější služby našim zákazníkům v oblasti kyberne-

tické bezpečnosti.  

Moore Advisory CZ se za prázdniny podařilo získat hned dvě velké zakázky. První je „Strategický plán roz-

voje města Říčany 2040“, jejímž předmětem je příprava plánu, který zahrnuje analytickou a návrhovou část. 

Výstupem by pak měly být stanoveny oblasti rozvoje města a střednědobé strategické cíle. Předmětem 

druhé zakázky je zhodnocení projektu „Evaluace projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří po-

třebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. 

Praze“ z hlediska implementace, nastavení procesů, výsledků a krátkodobých dopadů za účelem zhodno-

cení naplnění cílů projektu.  

Úspěšné léto měli i  kolegové ze Servodata, kterým se již po několikáté podařilo vyhrát výběrové řízení 

na zajištění operátorů call centra „chytrá karanténa“ pro Národní agenturu pro komunikační a informační 

technologie (NAKIT). Oproti minulým zakázkám je tentokrát kladen větší důraz na kvalifikaci operátorů, 

a to především v jazykové vybavenosti. Kvůli rostoucímu počtu cizojazyčných hovorů zadavatel nyní poža-

duje 20 % anglicky hovořících a 10 % ukrajinsky hovořících operátorů.
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 MĚSTO, VE KTERÉM SÍDLÍ JEDNA Z POBOČEK  
SKUPINY MOORE CZECH REPUBLIC?

1. Jedno z témat, kterému se věnuje Petr Štětka?
2. Kolik kanceláří má Moore Audit?
3.  V jaké pražské čtvrti sídlí centrála skupiny 

Moore CZ?
4. V jaké oblasti působí společnost DoxoLogic?
5. Jaké profese je Jan Kubica ml.?
6.  Jméno restaurace, v nichž se konala poslední 

teambuildingová akce? (nápověda viz minulý 
newsletter)

7.  Jméno partnera, který denně vypije více  
než 6 káv?

KŘÍŽOVKA
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Č T E N Á Ř S K Ý 
D E N Í K

Letní dovolená je tím nejvhodnějším časem pro čtení 
knih. Ať už těch rozečtených, čerstvě zakoupených, 
či těch nejoblíbenějších, které si rádi přečtete i po ně-
kolikáté. 

Uvelebit se na lehátku pod košatou lípou na vaší cha-
lupě, usrkávat citronovou limonádu s ledem a otevřít 
si – dosaďte si název knížky podle vlastního uvážení – 
je činnost, která neodmyslitelně patří ke klasickému, 
roky prověřenému trávení letních prázdnin.

A tak nás zajímalo, co čteme přes prázdniny my, za-
městnanci skupiny Moore Czech Republic. Proto 
jsme udělali malou anketu, jejíž výsledky vám před-
kládáme. Doufáme, že v nich najdete inspiraci. 

LAĎKA ŠÍPKOVÁ
projektová manažerka – DoxoLogic
• An anonymous girl, autor Greer Hendricks  

+ Sarah Pekkanen
• Apples Never Fall, autor Liane Moriarty
• Girl A, autor Abigail Dean

TOMÁŠ HRABÁK
Business Development Manager – DoxoLogic
• Třicet let na zlatém severu, autor Jan Eskymo 

Welzl
• Za sedmi divy světa, autor Vojtěch Zamarovský
• Jan Werich za oponou, autor Jiří Janoušek

MÍRA BENEŠ
technický ředitel – DoxoLogic
• S větrem o závod, autor David Houghton & Fiona 

Campbell
• Přístavní manévry, autor Ivo Goldbach,  

Jan Koukal, Pavel Nesvadba, Daniel Vodička, 
Ivana Vodičková

• Jak z dobré firmy udělat skvělou,  
autor Jim Collins

ONDŘEJ SOUČEK
Komunikace – Moore Advisory CZ
• Firma, autor John Grisham 
• O psaní, autor Stephen King 
• Čtyřlístek č. 1–200, autor Jaroslav Němeček 

ALENA RÁZUSOVÁ
Senior Consultant - Moore Advisory CZ
• Vikingové – Pomsta synů, autor Lasse Holma
• Prázdniny v Česku, autor Ladislav Zibura

MAGDALÉNA JÍRA
Senior Recruiter – Moore Advisory CZ
• Z Izrastiny s láskou, autor Jakub Szátó
• Faktomluva, autor Hans Roling
• Zrcadlový muž, autor Lars Kepler
• Nejsou stejné (teorie typů), autor Šárka Miková

MARTIN NOVOTNÝ
IT Support – Servodata
• Stručná historie času, autor Stephen Hawking
• Etiketa, autor Ladislav Špaček

MONIKA ŠOMŠÁKOVÁ 
Office Assistant – Servodata
• Purpurový ibišek, autor Chimamanda Ngozi Adi-

chie
• Vzdělaná, autor Tara Westover
• Tiché roky, autor Alena Mornětajnová

ZDEŇKA KONÍČKOVÁ
jednatelka spol. ALFIN – Moore Accounting CZ
• Dům v Bretani a Loď v Bretani,  

autor Marty Davouze

NIKOLA TOMKOVÁ 
Moore Accounting CZ – Junior Accountant
• Drak spí, Sněžný měsíc a Zmizelá v mlze, autor 

Michaela Klevisová
• Cilčina cesta, autor Heather Morris 
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POKUD MÁTE PODNĚTY DO INTERNÍ ČI EXTERNÍ KOMUNIKACE NAŠÍ SKUPINY,  
OBRAŤTE SE S NIMI NA ELIŠKU. ELISKA.JODASOVA@MOORE-CZECH.CZ

  MOORE GLOBAL MÁ SVÉ ZASTOUPENÍ 
NA TRATI FORMULE 2? Moore se stal 
sponzorským partnerem australského jezdce 
Calana Williamse a  naše logo zdobilo jeho 
vozidlo už na dvou závodech, a  to na Grand 
Prix Monaka a na Grand Prix Maďarska.

  MOORE CZECH REPUBLIC PATŘÍ MEZI 
SPONZORY LETNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU PRO SLOVENSKÉ DĚTI? Již 
několikátým rokem podporujeme Dětskou 
Univerzitu Komenského v Bratislavě a její 
vzdělávací program, který probíhá od čer-
vence do srpna v prostorách UK. Program 
tvoří přednášky a workshopy, které vedou 
vysokoškolští profesoři a docenti. Přednášky 
probíhají každou středu a jsou přizpůsobeny 
zájmu dětí. Na závěr studia je pro děti při-
pravena slavnostní promoce a diplom absol-
venta DUK. 

 SPOLEČNOST DOXOLOGIC MÁ DVĚ NOVÉ POSILY?  Čestmír Zbuzek 
nastupuje na pozici Senior Business Development Manager a  Mario 
Ritter posiluje tým realizace, v  němž bude nově působit na pozici 
Penetračního Testera.

 PRVNÍ SRPNOVÉ ÚTERÝ PROBĚHLA V KARLÍNĚ DALŠÍ SPOLEČNÁ 
SNÍDANĚ? Tentokrát nás naše Office Managerka Monika informovala 
o dvou nových zasedacích místnostech, které od srpna mohou využívat 
karlínští kolegové pro interní meetingy.
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