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Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------No, a my se pojďme ještě jednou podívat, jak to včera na pražském Žofíně při rozdělování cen
vypadalo.
/ Ukázka - 6. 12. 2017 /
Radek ERBEN, moderátor
-------------------Před námi je vyhlášení výsledků Vodafone Firma roku 2017.
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Třetí místo v této kategorii přicházejí vyhlásit ředitel firemního prodeje společnosti Vodafone
Michal Müller a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Radek ERBEN, moderátor
-------------------Dobrý večer. Obálku máte.
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Dobrý večer, pánové, přistupme k mikrofonu.
osoba
-------------------Krásný dobrý večer. Na třetím místě v soutěži Vodafone firma roku 2017 se umístila
společnost Unodesign.
osoba
-------------------Tak samozřejmě jsem hrozně šťastná, ale chtěla bych poděkovat všem našim úžasným
"unuačkám", což jsou nejenom naše zákaznice, ale jsou to ty hrdinky, co vstávají v pět ráno a
bodují naši firmu.
Radek ERBEN, moderátor
-------------------Děkujeme. Unodesign, dámy a pánové.
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------A gratulujeme.
Radek ERBEN, moderátor
-------------------Třetí místo.
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Ke třetímu místu. Po trojce samozřejmě zcela logicky přichází na řadu dvojka.
osoba
-------------------Stříbrná pozice v soutěži Vodafone Firma roku 2017 a patří to společnosti Era.
osoba
-------------------Ještě jednou dobrý večer. Děkujeme moc za tuto cenu, děkujeme pořadatelům, nesmím
zapomenout na zaměstnance, takže děkuju zaměstnancům, protože bez těch jejich znalostí
by to nešlo, určitě to nepůjde do budoucna s roboty, my musíme mít ty zaměstnance, bez
nich to nejde, protože oni mají ty znalosti a my na nich stavíme. Dneska jsem podepsal
odměny a slibuji, že i ty kapři budou na konci roku, jak jsem slíbil, takže to společně
oslavíme.
Radek ERBEN, moderátor
-------------------Děkujeme.
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Ano, a míříme k zlaté příčce v této kategorii a předat cenu přicházejí generální ředitel
společnosti Vodafone Czech Republic Jiří Báča, generální ředitel vydavatelství Economia

Roman Latuske a v neposlední řadě prezident Hospodářské komory České republiky pan
Vladimír dlouhý. Stále ještě pět napjatých výrazů ze strany pánů. Uvidíme, kdo se za malou
chvíli
smát nejvíce.
osoba
-------------------Takže v soutěži Vodafone Firma roku 2017 získává titul Firma roku společnost Frentech
Aerospace.
Radek ERBEN, moderátor
-------------------Přichází pan Pavel Sobotka, Frentech Aerospace Vodafone Firma roku 2017. Je toho hodně,
pane Sobotko, tak snad to všechno převezmete, ještě musíte něco říct a velice rád určitě
sdělíte své pocity. Pan Dlouhý teď pronášel docela dlouhý proslov. Pane Sobotko. To by chtělo
teď vystřelit na Měsíc, ne, z té radosti.
osoba
-------------------No, tak, já mám takové pocity, ale rozhodně tam nepojedu, nepoletím, ale ...
Radek ERBEN, moderátor
-------------------Do toho malého prostoru.
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------To už jsme se na tom shodli.
osoba
-------------------Ne, ne, ne, teď už, už je to pohodlnější, už to tak není, ale samozřejmě děkuju moc, děkuju
organizátorům, ale i když nemám rád ty děkovačky, já se vždycky na to, když je to z té
Ameriky, dívám moc nerad, mně se to nelíbí, ale musím poděkovat všem spolupracovníkům,
protože to, co děláme není ani pro jednoho, ani pro mě, já bych to sám nedokázal. My
potřebujeme velice schopné, šikovné lidi a musím poděkovat i manželce, která, která to
vydrží. Není to legrace, takže děkuju.
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Není to legrace a možná si bude zasluhovat právě tuto květinu, kterou držíte v rukou.
osoba
-------------------No, děkuju všem, určitě.

