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Foto popis| CHARITY DAY. Mezinárodní poradenská společnost v oblasti realit King Sturge zorganizovala Charity Day. Týmy realitních konzultantů při něm pomáhaly v neziskových organizacích či institucích, například v Jedličkově ústavu na Vyšehradě, v Domově Laguna v Psárech či michelském Domově Sue Ryder. Snímek je z Domova Svatého Karla Boromejského v Řepích, kde konzultanti King Sturge vymalovali chodby ve třech patrech domova pro seniory a natřeli také zahradní altán.
Foto popis| AGENTURY U LEDU. Společnost Internet BillBoard uspořádala v horkém létě setkání zástupců mediálních agentur u ledu. Pod odborným dohledem instruktorů se snažili zvládnout základy v Česku nepříliš běžného sportu curlingu čili metané. Na snímku zkouší správně poslat kámen po ledu Ingrid Lorková z Internet BillBoard.
Foto popis| VÍTĚZNÝ PROJEKT. Absolutním vítězem soutěže Best Project Management se stal tým projektového managera Daniela Trhoně ze společnosti IBM Česká republika. Oceněn byl jeho projekt ERPort na Letišti Praha. Výsledky soutěže, jejímž cílem je nalézt a ocenit nejlepší projektové managery ICT, organizačních a procesních projektů v oblasti komerčního sektoru a státní správy, byly vyhlášeny v pražském hotelu Angelo. Na snímku předává cenu Danielu Trhoňovi (vpravo) partner společnosti Ernst & Young Petr Knap.
Foto popis| CHARITATIVNÍ GOLF. Společnost Henkel ČR v rámci oslav patnáctého výročí svého působení na českém trhu uspořádala charitativní golfový turnaj. Na mistrovském hřišti Golf Resortu Karlštejn se Henkel Charity Golf Cupu zúčastnilo 70 hráčů. Výtěžek, který činil 213 tisíc korun, byl věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek modelky Martiny Šmukové. Šek jí předává ředitel divize Kosmetiky Henkel ČR Aleš Pastorek.
Foto autor| FOTO: archiv

Foto popis| PODPORA PROJEKTU ŠANCE. Obtížnou situaci, ve které se ocitl po výpovědi z nájmu Dům Šance, má alespoň částečně zmírnit dar milionu korun od společnosti Cetelem. Z domu s pracovní terapeutickou dílnou, jenž je součástí preventivního a humanitárního programu pro komerčně sexuálně zneužívané děti Projektu Šance, jej vypověděla městská část Praha 5. Na snímku jsou zleva patronky projektu herečka Táňa Fischerová a zpěvačka Marta Kubišová, koordinátor projektu László Sümegh a ředitelka správy marketingu a komunikace společnosti Cetelem Gabriela Pithartová.
Foto popis| PIVO A FOTBAL. Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli byl založen před 115 lety. Toto výročí si připomnělo přímo v pivovaru více než 500 hostinských a majitelů restaurací , které litovelské pivo “točí”. Vzhledem k probíhajícímu mistrovství Evropy se slavilo pod hlesem “Fandíme fotbalu a také již 115 let klasicky vařenému pivu”. Na snímku jsou zleva ředitel Pivovaru Litovel Miroslav Koutek, představitelé města starosta Vojtěch Grézl a místostarosta Petr Šrůtek, manažerka marketingu pivovaru Markéta Hoduláková a jeho sládek Petr Kostelecký.
Foto popis| NÁJEMCI V DRESECH. Firemní mužstva nájemců pražského BB Centra sehrála tradiční turnaj v sálové kopané. Již 8. ročníku BB Centrum Cupu, který opět pořádala společnost Passerinvest Group, se zúčastnilo osm týmů, z nichž nejúspěšnější byl Balance Club Brumlovka (na snímku).
Foto popis| O MEZINÁRODNÍCH STANDARDECH. Odborný workshop společnosti Tacoma se konal v Praze. Tématem workshopu byly Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a podnikové kombinace.
Foto autor| FOTO: archiv


