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Podnikání

Předseda představenstva automobilky získal významnou cenu (11.10.2013)
Mladá Boleslav – Umělecká cena česko-německého porozumění. Tak zní název prestižního ocenění, které získal
předseda představenstva boleslavské automobilky Winfried Vahland.
František Jungmann: Název nového piva můžete navrhnout i vy! (4.10.2013)
Malý Rohozec -  Skalák, světlá jedenáctka. To je současný hit, který vyrábějí v Pivovaru Rohozec, který leží na
rozhraní středočeského, severočeského a východočeského kraje, a to v samém srdci Českého ráje. O životě
v pivovaru jsme si povídali s jeho ředitelem Františkem Jungmannem.
Poradna doktora Středy: Nejdůležitější je s dietou začít (25.9.2013)
E. Králová: Pane doktore, úspěchy čtenářů Deníku v hubnutí mě strhly a ráda bych se také pokusila s vámi zhubnout.
Mám 128 kg při výšce 170 cm, tak se vám možná nevejdu ani na váhu. Jak to u vás probíhá?
Boleslavská automobilka má cenu za image (20.9.2013)
Mladá Boleslav – Zdejší automobilka má na svém kontě další úspěch, získala cenu „Rhodos" za image.
Poradna doktora Středy: Cvičení břišních svalů je důležité (18.9.2013)
Paní Bartáková: Dobrý den, měřím 170cm a vážím 75kg. Myslím, že už je to nadváha ve věku 56 let. Potřebuji poradit
se zhubnutím hlavně v oblasti břicha.
Podpořte odpovědné podnikání v České republice volbou českého Goodwillu (16.9.2013)
„Vážím si Vás a oceňuji Vaši práci." Tuto větu si v průběhu letních měsíců vyslechlo na čtyři desítky podnikatelů a
společností, když organizátoři projektu ČESKÝ GOODWILL oslovovali ty, kterých si jejich okolí váží natolik, že je do
projektu nominovalo. S medailonky odpovědných firem, které svou nominaci přijaly, se můžete seznámit na webu
cesky-goodwill.cz. Pokud vás některý z příběhů osloví, můžete ho podpořit svým hlasem a zvolit OSOBNOST
ČESKÉHO GOODWILLU.
Poradna doktora Středy: Nadváha při cvičení (11.9.2013)
Aneta, Mělník: Pane doktore, prosím Vás o radu. Potřebovala bych vyřešit problém, který se vám možná bude zdát
nepravděpodobný, ale je to tak. Pravidelně denně už léta cvičím, a přesto každý rok přibývám kilogram, někdy i dva.
Potřebovala bych zhubnout aspoň pět kilogramů, ale stále se mi to nedaří.
Poradna doktora Středy: Stáří a obezita (4.9.2013)
Petra, Mladá Boleslav: Dobrý den, mé matce je 79 roků, měří asi 162 cm a váží 102 kg. Chodí o berlích, je stále čilá,
tak si myslím, že má pohybu dost. Má za sebou mimo jiné operaci srdeční. Nadváhou trpí mnoho let, vždy byla
tělnatější. V poslední době ale přibrala 7 kilo a s jejím věkem a zdravotním stavem se jí zhoršuje dýchání. Už byla na
různých vyšetřeních, vše je v pořádku a tak si myslí, že zhoršení dýchání má na svědomí váhový přírůstek. Dočetla se
z Deníku, že radíte lidem, jak a co jíst, aby zhubli. Chtěla jsem vás poprosit o radu pro mou matku. 
Poradna doktora Středy: Naše čtenářka se pochlubila, jak zhubla (28.8.2013)
Předsevzetí hubnout si dáváme mnozí, jenže ne každý vydrží až do konce. Hubnutí je otázka rozhodnutí, vůle a chuti
a potom hlavně disciplíny. Nehubnou hlavně ti, kteří dietu odkládají a stále si říkají: „začnu zítra".
Roman Truhlář: V mBank sekretářky nevedeme. Kávu si uvaříme a doneseme sami (21.8.2013)
Praha /ROZHOVOR/ - mBank přišla na český trh v roce 2007. O tom, jak je toto „řemeslo" složité, svědčí fakt, že se
vypracovala do černých čísel až po pěti letech, v roce 2012, kdy její zisk dosáhl 70 milionů korun, když ještě
v předchozím roce byla banka ve ztrátě řádově několika desítek milionů korun. Ovšem její zákazníci to nepocítili.
Vybudování nové banky je běh na dlouhou trať a s pomalým (čti ztrátovým) rozjezdem se počítá.
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