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ukázka uměleckého projektu Praga 
caput regni, zahrnující mj. oděvy na 
téma státních symbolů a vlajek.
autor ing. helena Kroftová leiszt-
ner
foto Paul Pacey

www.leisztner-art.com

 nOVInKy

IrEnA VAVrUšKOVá

účesová novinka pro jaro a léto 2011 překvapí a naladí každou ženu k ve-
selejší náladě po studené zimě, kterou jsme letos zažili. Pro toto období ti 
nejlepší vlasoví designéři ve spolupráci s módními návrháři a stylisty při-
pravují velice kreativně novou kolekci, která nese právě pro svou náladu 
název fantasMagoria. tato kolekce je alegorií o neočekávaných a ne-
obyčejných detailech. občas je krásné popustit uzdu fantazii a nechat se 
přenést do absurdního, avšak nádherného světa. Čeká nás období ve zna-
mení kontrastu a surreálna. tak se na to připravte a nechte volnější ruku 
svému kadeřníkovi, kterému důvěřujete.

Vlasové studio Vavruškovi, spol. s r. o.

Klimakteriem v pohodě a bezpečně 
s preparátem Sarapis Soja!

15 KAPSlí nAVíC zdArmA!
AKční BAlEní SArAPIS SOjA 
60+15 KAPSlí!
Doplněk stravy saraPis soJa je vhodný 
jako podpůrný prostředek v období klimak-
teria kdy příznivě působí na termoregulaci 
a schopnost koncentrace; stimuluje životní 
energii a podporuje správnou činnost srdce. 
blahodárně působí při zvýšené únavě a po-
drážděnosti; pomáhá při usínání a podporu-
je správnou funkci močového měchýře.

K dostání v lékárnách bez receptu. 
Přibližná cena je 470 Kč.

Pro informace volejte  
bezplatnou linku: 800 100 140.

www.vegall.cz

Variabi lní  oděv pražské 
magnolie

jUdr. KlárA SAmKOVá, Ph.d.

JuDr. Klára samková, Ph.D., byla oceněna 
čestným titulem laDy Pro za rok 2010 
a tím zařazena mezi nejvýznamnější ženy 
České republiky.
byla oceněna za svůj přínos této společ-
nosti v advokacii a své úsilí při ochraně lid-
ských práv.
Deset nejlepších českých žen za rok 2010 
dekoroval expremiér vlády Čr Jan fischer na 
hradě ve španělském sále za přítomnosti 
prezidenta České republiky Václava Klause.

www.lawyers.cz

Každou středu v rubrice „Kaleidoskop“ vychází na www.finmag.cz 
komentáře na ekonomická a společensko-politická témata z pera Kláry 

Samkové. Nezpomeňte svou středu začít na finmag(u)!

 nOVInKy

BArBOrA COrnElIO
stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 
jsme tady pro naše zákazníky se svými službami. 
Jsme připraveni celoročně poskytovat kvalitní 
kurýrní doručování jak v Praze, tak i po republice 
a do světa. V našem Věrnostním programu na-
jdete nové bonusy.

těšíme se na Vaše zásilky!
Vaše ePs, kurýrní služba. 

mentoring pro ženy: 
cesta k prolomení skleněného stropu
Česká spořitelna aktivně podporuje kariérní roz-
voje pro ženy, které chtějí úspěšně pracovat ve 
vedoucích pozicích firmy a nedávno spouštěla 
první interní program mentoring pro ženy.
náš program je zaměřen na rozvoj talentovaných 
žen vytvořením sítě zkušených mentorů/rek, kte-
ří/ré pomohou mentees dosáhnout jejích cílů. 
Mentoring podporuje výměnu informací a zkuše-
ností mezi méně zkušeným a zkušenějším kole-
gou – vytváří atmosféru sdílení a respektu na 
pracovišti. Je to také o spolupráci se služebně 
seniornějšími kolegy/němi a zpřístupnění formál-

ních a neformálních sítí kontaktů ženám. 
Mentoring pro ženy je součástí programu „Diversitas“ na podporu rovných příle-
žitostí, který funguje v České spořitelně od roku 2008 a na jehož základě získala 
Čs v r. 2009 ocenění „firma roku“ v rovných příležitostech (od gender studies).
www.csas.cz

VErA BUdwAy-STrOBACH

rok 2011 se bude nést v duchu loaJality, který 
kontinuálně navazuje na loňský rok a my věříme, že 
nejen naši zákazníci, ale i laická veřejnost bude na 
toto téma slyšet. společnost centrum andragogiky je 
vzdělávací a poradenská společnost působící v ob-
lasti rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování činnosti 
firem a organizací.
společnost je držitelem certifikátu iso 9001:2008. 
Jednatelka společnosti PhDr. Marie Jírů již celou řadu 
let úspěšně podniká v oblasti vzdělávání dospělých.
byla oceněna i titulem Manažer oDVětVÍ VZDělÁ-
VÁnÍ v soutěži Manažer roku 2006.
V roce 2010 jsme s velkým úspěchem absolvovali 
audit spokojenosti našich zákazníků qfor. náležíme 
k nejlepším deseti firmám v Královéhradeckém kraji 

v rámci soutěže firMa roKu 2010.
etické fórum České republiky udělilo na základě provedeného etického auditu společ-
nosti centrum andragogiky – čestný titul Podnik fair Play (3× za sebou, což je nejvyš-
ší možné ocenění).
www.centrumandragogiky.cz

Phdr. mArIE jírů

CCA letos oslaví 20. narozeniny!
cca je předním poskytovatelem informačních 
systémů v České republice se zaměřením na 
systémovou integraci a správu dokumentů 
s oracle a adobe. „V loňském roce jsme se vý-
znamně podíleli na projektu zprovoznění dato-
vých schránek, kdy jsme pro Ministerstvo spra-
vedlnosti Čr realizovali největší informační 
systém pro provoz datových schránek v Čr. 
o jeho velikosti a významu svědčí například to, 
že generuje třetinu všech zpráv poslaných mezi 
datovými schránkami,“ říká Martina Marešová, 
generální ředitelka cca.
Mezi nejdůležitějšími zákazníky cca jsou napří-
klad škoda Js, České aerolinie, tatra, brano, 
Madeta, ČePs, Ministerstvo spravedlnosti Čr, 
úřad vlády Čr a Ministerstvo pro místní rozvoj. 
cca je předním lokálním partnerem společností 
oracle, saP, ibM, Microsoft a adobe.

Ing. mArTInA mArEšOVá

hypoxistudio snella je stále tady a pro vás, 
ženy i muže ve středním, pokročilém a star-
ším věku. najdete u nás hypoxitechnologii, 
která je v Česku stále výjimečná, ačkoli ve 
světě se běžně používá. Zhubnete, pomůže-
me vám změnit stravovací návyky, rozhýbe-
me váš lymfatický systém i metabolismus. 
ženám vyřešíme problém s celulitidou. Důle-
žité jsou i zdravotní účinky terapie. nově 
jsme navázali spolupráci s MuDr. Kateřinou 
cajthamlovou. nepodléhejte mrazivému po-
časí ani špatným zprávám z médií. Využijte 
dne a děkujte za každé dobré ráno. najděte 
si čas a věnujte jej svému tělu i duši. náš 
kolektiv se o vás v intimním prostředí studia 
vzorně postará. ing. helena Kubartová, maji-
telka studia.

Ing. HElEnA KUBArTOVá

www.snella.cz

Tel.: 222 18 11 11
www.epskuryr.cz

i přes doznívající krizi, pro agenturu Xact, 
s. r. o., byl rok 2010 velmi příznivý. obrat spo-
lečnosti v patnáctém roce jejího života vzrostl 
z 12,3 mil v r. 2009 na 18,5 mil Kč. Podařilo se 
nám získat dva nové klienty a několik dalších 
„accountů“ u stávajících klientů. Proti roku 
2008 (rok opulentních večírků), pořádají klienti 
spíše menší typy akcí jako např. semináře, 
sportovní odpoledne atp. a snaží se využít pl-
nou škálu služeb, které poskytujeme.
Další dobrou zprávou z roku 2010 je přírůstek 
do našich řad. Jmenuje se Vašek, narodil se 
v červnu a po loňském narození malého Dana 

jedné z jednatelek, pro nás představuje naději na úspěšné pokračování agen-
tury i do vzdálenější budoucnosti.
Pro rok 2011 stále platí, že agentura Xact je profesionální agen-
turou, kterou můžete využít pro pořádání všech vašich akcí! 
Více informací o agentuře Xact najdete na www.xact.cz 

HAnA čEPOVá

 Agentura  Xact s.r.o.
Ruská 8, Praha 10 

tel./fax: 271 743 896
www.xact.cz

e-mail: info@xact.cz
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mUdr. jITKA CHAlOUPECKá

snahou laserového centra anděl a. s. je ma-
ximální spokojenost všech klientů. i v tomto 
roce pokračujeme v „pracovních sobotách“, 
abychom zákazníkům, kteří se k nám nedo-
stanou ve všední dny, vyšli maximálně vstříc. 
Využíváme nejmodernější laserovou techno-
logii, která je v současné době na trhu. Pro-
vádíme komplexní estetická ošetření, omla-
zení, regenerační procedury, vyhlazení 
vrásek, ale i léčebnou dermatologii či řešení 
v rámci cévní problematiky, zejména flebolo-
gii. Veškerá ošetření laserem provádí tým 
zkušených lékařek, které poskytují péči na 
světové úrovni. V rámci zkvalitnění našich 
služeb mají klienti možnost konzultací s před-
ními plastickými chirurgy v Čr. Více na 
www.lcandel.cz.

www.cca.cz




