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Žena, která se neztratí

 

www.madambusiness.cz

Fialová šeříková
Eva Brixi

Pěšinu šeříkem lemovanou
Skládám si do mašle
Oblohu navoněnou

Prostírám místo ubrusu
Když tě líbám v poklusu

Posílám díky těm z nebe fialovým šátkům 
Flakónku jarnímu a okvětním plátkům

Třeba to jednou vyjde
Jiné než osudově štěstí ke mně přijde

Potkám tě jinde
Květen je hašteřivý milenec

A já mu nevěřím
V zahradě pod snítkou 

Parfémy žen s rosou ráno promísím
A do nich vesele uplakané kapesníky rozvěsím

Posledním polibkem plýtvám
Jsem ti nevěrná

S kamarády stavím májku
Já proměnná

www.madambusiness.cz Žena, která se neztratí

květen 2014

Jaroslava
Valová
My jsme si ten „český sen“ 
skutečně odpracovali
rozhovor na stranách 10–11

Kuchyň je teplo domova
Středobodem každé domácnosti je kuchyň. Ať máte malý byt, nebo
prostorný rodinný dům, kuchyň je místo, kde se všichni členové rodiny
potkávají, scházejí, debatují a těší ze společné přítomnosti během svátečního
oběda či večeře všedních dnů. Kuchyň je také magickou dílnou, kde se rodí
nápady, a nejen ty, které mají co do činění se stravováním. Jde o víc. 
Kuchyní procházejí i naše vztahy. Není to jen kyprá vánočka k snídani
a vepřová pečeně k večeři. Láska sice prochází žaludkem, ale také se opírá
o vzájemnou spolupráci a radosti v příjemném prostředí. 
Firma SIKO KOUPELNY rozšířila sortiment o širokou nabídku kuchyní. Přijďte
se podívat, určitě neodoláte inspiraci, jež k vám promluví.

www.siko.cz

Jaroslava
Valová
My jsme si ten „český sen“ 
skutečně odpracovali
rozhovor na stranách 10–11

Jarní vycházka
Eva Brixi

Vzduch sytý bylinami
A zemitá vůně první trávy

Drolí se ti z dlaní
Pospícháš nikoli za mnou

Ale za ní
Pořádky staré jsou ty tam

Já si však nestýskám
Jarní slunce líbá moje rty

A je šikovnější nežli ty

www.madambusiness.cz Žena, která se neztratí

duben 2014

Marta
Nováková

Česká spořitelna otevřela nové prostory pro klienty ERSTE
Premier a Erste Private Banking v Praze a v Liberci. Pražská
pobočka se nachází v luxusní vile v Dejvicích a nabízí
komplexní služby privátního bankovnictví pro klienty ERSTE
Premier a Erste Private banking.

Zatímco služby ERSTE Premier jsou určeny pro klienty s majetkem nad 1 mil. Kč anebo příjmem nad
100 000 Kč měsíčně, služby Erste Private Banking cílí na klienty s majetkem přesahujícím 10 mil. Kč.
Liberecké centrum privátního bankovnictví se nachází přímo v historické budově České spořitelny
v centru města. Služby privátního bankovnictví Erste Private Banking banka v Liberci poskytuje již
několik let, nově se však klienti mohou těšit na velmi příjemné a diskrétní prostředí, které doposud
chybělo. Nabídka se nyní také rozšiřuje o bankovní služby ERSTE Premier. V České republice má

banka i s těmito prostory celkem 17 center určených pro obsluhu privátních klientů, a disponuje 
tak nejširší sítí nadstandardních poboček určených pro bonitní klienty na trhu.
Pražské centrum je situováno do nádherné vily v Pelléově ulici. Interiéry jsou původní, Česká
spořitelna však provedla citlivou renovaci. Klienti také jistě ocení diskrétní prostředí a osm
parkovacích míst přímo na pozemku objektu. Odtud je dělí již jen pár kroků do pohodlného
klientského salónku a samotných jednacích místností, kde mohou řešit své finanční potřeby.
Prostředí luxusní vily určené k obsluze bonitních klientů nabízí Česká spořitelna jako jediná
banka na českém trhu. Liberecká pobočka sídlí v historické budově České spořitelny, která 
patří mezi architektonické skvosty města. Banka zde své služby klientům poskytuje již od roku
1887. Centrum pro bonitní klienty má samostatný vstup s recepcí a prostředí rovněž zajišťuje
naprosté soukromí. (tz)

Česká spořitelna má nadstandardní prostory pro bonitní klienty v Praze a v Liberci

Bez osobní komunikace nelze 
úspěšně dělat ani obyčejný business rozhovor na stranách 10–12

Marta
Nováková
Bez osobní komunikace nelze 
úspěšně dělat ani obyčejný business rozhovor na stranách 10–12

Prosperita Madam Business vstoupila na mediální trh v roce 2007 jako příloha tištěného měsíčníku Prosperita. Jde o tematicky 
zaměřené celky věnované především podnikatelkám a manažerkám. Tedy majitelkám firem, ať již těch největších či drobných, 
generálním ředitelkám, členkám vrcholového managementu i začínajícím podnikatelkám. Na stránkách Prosperity Madam 
Business vystupují ženy, které něco umí, které již hodně dokázaly, které mají nápady či trpělivou denní činorodou prací a vyna-
lézavostí sobě vlastní obohacují život ostatních. A to jako osobnosti rozmanitých oborů – jako profesionálky v bankovnictví, 
vědě, informačních technologiích, potravinářství, lékařství, poradenství, na poli obchodu a marketingu, vědy a umění. Jsou to 
ženy, kterým se dostává zaslouženého celospolečenského uznání. 

Titul pro ženy podnikatelky a manažerky

Plocha (A4) Rozměr (mm) Cena bez DPH (Kč)

210 x 50

210 x 297
210 x 148 / 105 x 297
210 x 100 
210 x 75 / 105 x 150
74 x 150

atypický rozměr 

VYBRAT SI MŮŽETE
• Titulní stranu, str. 10 a 11 pro rozhovor měsíce příslušného vydání.   70 000 Kč

Tyto tři strany jsou v každém čísle rezervovány pro jednu osobnost. 
 Pokud si to dané řešení vyžádá, přidáme i strany 12 a 13.               110 000 Kč

• Za výjimečných okolností lze rezervovat celé vydání jedné              cena individuální
osobnosti, firmě, instituci.

• Doporučujeme placené logo k textu a zveřejnění webové adresy.                  7 000 Kč

• 

Společně s přílohou Prosperita Fresh Time a mateřskou Prosperitou představuje ucelenou trojici titulů, které publikují materiály o podnikání a manažerské 
práci, mapují podnikatelské prostředí u nás, spolupracují s profesními uskupeními jako jsou svazy, sdružení, asociace, komory, a dávají nahlédnout 
do příběhů osobností businessu. Náklad od 10 000 kusů výše. Všechny tištěné tituly se distribuují společně. Každý subjekt má svou ochrannou známku. 
Ke každému titulu patří samostatný internetový portál: www.iprosperita.cz, www.madambusiness.cz, www.freshtime.cz.

dle vašich možností a chuti individuální

KONTAKTY
RIX, s.r.o.
Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9
IČO: 25763164, DIČ: CZ25763164

PhDr. Eva Brixi-Šimková 

Mobil: +420 602 618 008
E-mail: brixi@iprosperita.cz

Kateřina Šimková

Mobil: +420 724 189 342
E-mail: simkova@iprosperita.cz

Martin Šimek

Mobil: +420 606 615 609
E-mail: martin@iprosperita.cz

Dr. Jiří Novotný

Mobil: +420 602 668 013
E-mail: orpa.cbox@gmail.com

Pavel Kačer

Mobil: +420 724 501 791
E-mail: kacer@iprosperita.cz

ŠÉFREDAKTORKA

OBCHODNÍ ŘEDITEL

REDAKTOR

OBCHODNÍ KOMUNIKACE

REDAKTORKA, OBCHODNÍ KOMUNIKACE

Všechny rozměry jsou na spad (spadávka 5 mm). Inzerci přijímáme v tiskovém PDF. 
Vychází na křídovém papíru 90 g/m2. 
Ceny placené textové prezentace přizpůsobujeme poptávce na trhu.


