společnost
 Podpora mladých umělců. Společnost Lerika Tax & Accounting, jež se zabývá účetnictvím a daňovým poradenstvím, se snaží
podporovat mladé české umělce a poskytuje jim proto zdarma
své prostory k prodejním výstavám. Naposledy této možnosti
využila trojice čerstvých absolventů AVU – malířka Karolína Rossí
a malíři a sochaři Kateřina Zagdoun a Kryštof Rybák. Na snímku
z vernisáže zleva Mark Robinson (analytický ředitel Wood & Company), Helena Jane Robinson, Alena Ozniaková (senior manažerka
KMPG) a Josef Černý (finanční ředitel Akcent)

 Dozor nad festivalovým pivem. Na várku piva určenou
pro Pilsner Fest 2013 osobně dohlédli moderátoři letošního
festivalu Nasty s En.druem a kapela Blue Effect, účastník
hlavního hudebního programu. Se sládkem Václavem Berkou
pomohli zkontrolovat suroviny a dle tradiční receptury uvařit
várku piva Pilsner Urquell, které si budou moci lidé vychutnat
na plzeňském festivalu 5. října

 Klání ve francouzském
stylu. Francouzsko-česká
obchodní komora uspořádala
v parku Trojského zámečku
jubilejní 10. ročník turnaje
v pétanque. O hlavní ceny se
utkalo téměř 300 soutěžících
nejen z řad členských firem
komory. U příležitosti akce vznikl
také stylový dort. Na dolním  
snímku při jeho krájení předseda
Francouzsko-české obchodní
komory Constantin Kinský

Foto lerika

Foto emd consultants 2x

 Pomoc potřebným. Nezisková organizace Pink Crocodile otevřela v pražských Letňanech
mateřskou školu pro děti s kombinovaným postižením Pink Crocodile School. Plní tak svůj závazek
umožnit vzdělání a rozvoj dětem s kombinovaným postižením a pomoci jim při integraci do běžné
společnosti. Mateřská škola navazuje na vzdělávací a terapeutický program Bobříci. „Na základě
rostoucí poptávky po programu Bobříci jsme se rozhodli pro děti s kombinovaným postižením bez
ohledu na věk, rodinnou situaci nebo sociálně ekonomický status vytvořit plně funkční vzdělávací
centrum. Chceme, aby tyto děti měly možnost rozvinout svůj maximální potenciál, a také chceme
dát jejich rodičům možnost chodit do práce a vést běžný život,“ uvedla spoluzakladatelka projektu
Dagmar Herrmannová

 Odměna za elektronizaci. Obyvatelé jihomoravské
obce Javorník se vzdali papírových bankovních výpisů
a přešli na jejich elektronickou verzi, která nezatěžuje
přírodní zdroje a je bezplatná. Toto odpovědné chování se
rozhodla ocenit Era a obci udělila finanční dar ve výši
50 tisíc korun. Peníze budou využity na ekologické účely
– ve prospěch lesního hospodářství nebo na péči o veřejnou zeleň. Na snímku předává symbolický šek mluvčí
Ery Zuzana Kalátová starostovi obce Janu Hozákovi

Zažila vaše společnost něco významného? Podělte se o to na lide@e15.cz
i n ze rce
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Limitovaná edice
70 goLfů
u auto Heller.

volkswagen golf* v limitované edici u auto
Heller nyní ještě výhodněji s možností bohatší
výbavy a se zárukou 4 roky.
• Akční cena • Bohatá výbava • Prodloužená záruka 4 roky
• Doživotní záruka mobility • Výhodné financování
Více informací Vám rádi poskytneme v našem autosalonu.
*platí od motorizace 1,2 TSI, 77 kW, 105 k, Comfortline

Autorizovaný prodejce volkswagen auto Heller s.r.o.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–5,2 l/100 km, 99–120 g/km.
Vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Foto era

 Příležitosti v zahraničí. V rámci výstavy Země
živitelka se v Českých Budějovicích uskutečnil šestý
mezinárodní seminář Moderní technologie v zemědělství. Akci tradičně pořádá Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice ve spolupráci s Agrární
komorou ČR. Letos se jí zúčastnili hosté z Ruska, Česka,
Maďarska a Kazachstánu. Za Rusko se představila Kaliningradská oblast s prezentací o možnostech importu
zemědělských celků do ruského regionu. Možnosti
financování agrárních projektů uvedl ředitel zastoupení
Chanty-Mansijské banky v ČR D. V. Šmyrov a představitel Asociace regionálních bank Ruska I. V. Borisov

 Konec prázdnin na vodě. Zákazníci telekomunikačního operátora a poskytovatele
datových center GTS Czech se společně se svými dětmi rozloučili s prázdninami. GTS pro ně
uspořádala velkou okružní plavbu parníkem po řece Labi s panoramatem Českého středohoří.
Několikahodinové plavby se zúčastnilo 150 dospělých a 50 dětí. V rámci doprovodného
programu hrála lodní kapela, děti čekaly soutěže a překvapení v podobě přepadení piráty
a dospělí si odpočinuli při degustaci moravských vín

Foto best communications 2x
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