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Do třetice
všeho dobrého
Počasí se do třetice slitovalo nad
Golf Tour Mladé fronty. Na Golf
Resortu v Cihelnách nedaleko Karlových Varů vyšlo úplně všechno –
snídaně, počasí, podmínky, hojná
účast i závěrečný raut. Mnozí hráči
se už těší na další klání a doufají,
že i počasí bude mít opět golfovou
náladu.

Výčepáci
závodili

Ceny pro
odpovědné

V pražských restauracích Lokál a Malostranská beseda proběhla další dvě
regionální kola mezinárodní soutěže Pilsner Urquell Master Bartender
2010 o nejlepšího výčepního. V Lokále zvítězila Veronika Mikésková
(na snímku) z pražské pivnice Konvikt a v Malostranské besedě zvítězil
Jaroslav Učík z restaurace U Učíků
z Vrchlabí.

Třináctý ročník středoevropského
kongresu logistiky a dopravy Eastlog
2010, který se uskutečnil ve dnech
27. až 28. května 2010 v Top Hotelu
Praha, přivítal i tentokrát stovky logistických odborníků. Ti volili mezi
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hlavním konferenčním programem
zaměřeným zejména na zvyšování
efektivity dodavatelského řetězce
a workshopem o efektivním řízení
skladu. Soutěž v jízdě zručnosti s ještěrkou však na programu nebyla.

Druhý ročník CSR Award, která
oceňuje společenskou odpovědnost
firem, už má své vítěze. Mezi malými firmami (zástupci na snímku)
zvítězila společnost Sodexo Pass
Česká republika, první místo mezi
velkými firmami obsadila Vodafone
Czech Republic.

Dvoustranu připravil David Nesnídal

Logistická událost v Praze

koktejl
Příběh hraček
v Imaxu

Film Toy Story 3 měl slavnostní
předpremiéru v kině Imax v Praze. Mezi návštěvníky bylo i mnoho
známých osobností se svými dětmi a na akci se představil projekt
Loutky v nemocnici, který se snaží
dětem zpříjemnit pobyt v nemocnicích. Nalevo od medvěda podpíraného kačenami rozeznáváme
herečku Markétu Hrubešovou.
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Dřevěný kůň, taky kůň
Když se závodí pro dobrou věc,
může se jet klidně i na dřevěných koních. Koktejl přináší
snímky z „tréninkového kempu“
hvězdných žokejů charitativní-

perličky týdne
Hezké dopoledne,

ho dostihu Medela Cup, který
proběhne 26. června na Dostihovém závodišti Pardubice.
Lejla Abbasová jako by koníku
propůjčila svou hřívu a druhý
snímek zachycuje herce Miroslava Etzlera při plném soustředění.
V týmu bylá také Eva Decastelo
nebo Ester Janečková.

Milada se zabila v autě a nedonošené miminko je to jediné, co
Markovi po ní zůstalo. Otcem
chlapečka je ale oficiálně Petr
Diamant, který Miladě podepsal otcovství. Byla to formalita,
teď je to skutečnost. Diamant si
však nedokáže představit, jak by
o miminko pečoval. Marek sice
uvažuje o adopci, je to ale úkol
nad jeho síly. Co teď? To Monika
je definitivně rozhodnutá si dítě
nechat. Kdo ho s ní bude vychovávat? Leoš, nebo David? Rozhodne test otcovství… Eliška je
ze vztahu s Davidem vyčerpaná.
Už se o něj nechce dělit. A bude to
horší. A taky je tu Michal, který
o ni stojí… Seriál Zázraky života
dospěl do finále.
	No a my také přejeme
hezké dopoledne.

