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Hledaný výraz...

Start podnikání Světem podnikání Osobní růst Zboží Akce

Volný čas

• Cestování a

Móda a krása Životní styl Domov Volný čas Žena a technika

Jana Švandová, Marián
Roden a Sv. Jan z Nepomuku
Dnes je: čtvrtek 23.září 2010

zážitky

Svátek má:

• Hobby

Dnes: Berta

pošli přání

• Tajemno

Zítra: Jaromír

potěš květinou

Stalo se: Roku 1901 se narodil český spisovatel,
spoluzakladatel poetismu – Jaroslav Seifert.

Tip portálu
Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

22 °C

22 °C

17 °C

13 °C

Post-it!
In-počasí

Elektronické
vzkazy

Pranostika na dnešní den: Z r , kamna zaz r .

Vloženo: 21.09.2010
Nově odhalená socha Svatého Jana z Nepomuku bude připomínat druhý
ročník Burčákobraní ve Višňové u Znojma. Setkání pro milovníky dobrého
vína a kvalitního burčáku uspořádalo 17.9.2010 Adámkovo vinařství.

Akce, které se zúčastnilo několik desítek hostů, si každoročně klade za cíl
spojovat světy vína a umění.

Socha

Jana Nepomuckého byla

Kariéra ženy podle
znamení - Panna
Panny jsou inteligentní, se
smyslem pro řád a povinnost,
seriózní, loajální a oddané.
Žena narozená ve znamení
Panny je zdrženlivá,
pracovitá... Více zde

zrekonstruována z výnosu z prodejů vína Adámkova vinařství.

Soutěžte o balíčky
proti...
Přichází podzim – čas
pestrých barev, ale také
nepříjemných nachlazení.
Vstupte zde

Nakupujte jako
V.I.P. aneb...
Myslbek je nákupní zónou v
historickém a zároveň
nákupním srdci Prahy - v
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prestižní a slavnými znač...
Vstupte zde

Vše pro párty!

Daňové termíny na tento měsíc:
24.9.2010 Spotřební daň
splatnost daně za červenec 2010 (pouze spotřební
daň z lihu)
27.9.2010 Spotřební daň
daňové přiznání za srpen 2010[

Balónky, konfety,
hélium, frkačky

Daňový kalendář si můžete stáhnout zde

22.9.2010 Pomůžeme Vám v boji proti
nachlazení! Vyhrajte účinný balíček!
17.9.2010 Uděláme z Vás V.I.P. - užijete si nákupy
v uzavřené nákupní galerii. Uzavřené jen pro Vás!

Počteníčko!

„Pití vína nebo burčáku má pro nás kulturní přesah. Proto jsme se rozhodli
část výtěžku věnovat zpět na kulturu,“ říká Tomáš Vican, spolumajitel

Městská
knihovna v
Praze
Webové projekty
Knihovny Vám
přinášejí on-line díla
uznávaných autorů ke
stažení!
Božena Němcová

Adámkova vinařství.

Letošní program burčákobraní byl zahájen v centru města starosta Znojma.

16.9.2010 Vyhrajte vstupenku pro sebe a svou
kamarádku do světa relaxace!
16.9.2010 Nechte se svést - vyhrajte medové
pokušení!
16.9.2010 Video, jak se fotí kampaň na spodní
prádlo New Yorker?

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si město z radniční věže i z tajemného
podzemí. Pak následoval odjezd do Višňové, kde účastníci sami sbírali hrozny
na burčák. Na závěr programu pak koštovali to nejlepší z letošní burčákové

15.9.2010 Soutěž o báječné léčivé medvídky terapie chladem či teplem - a uzdravování vás bude
bavit!

sezony.
13.9.2010 Vyhrajte praktickou příručku, abyste
poznala Umění přirozeného vzledu!
Setkání se zúčastnili také herci z úspěšného filmu Bobule a 2Bobule Jana
Švandová a Marián Roden. Představitelé filmu mají k Višňové blízký
vztah, právě zde je také stejnojmenný penzion Bobule.

Find us on Facebook
Karel Čapek

Žena-podnikatelka.cz
Like

A. C. Doyle

248 people like Žena-podnikatelka.cz.

Příjemné čtení!

Iveta

Veronika

Jindřiška

Lenka

Venuše

Facebook social plugin

Právní poradna
věřitele

O vinné galerii
Vinná galerie je originální brněnská vinotéka ležící v Brně nedaleko
Lužáneckého parku, pořádá pravidelné degustace a umělecké výstavy. Přímo

Seriál

Dluží Vám obchodní
partneři, klienti, známí?
Ptejte se na řešení advokáta
Mgr. Rostislava Kováře v
naší poradně. Zdarma
získáte právní radu! Vše ze
seriálu

také dováží vybraná vína z Argentiny. Její majitel Tomáš Vican, se zároveň
producentsky podílel na vzniku českých filmů Bobule, 2Bobule a Lidice, je
spolumajitelem Adámkova vinařství a organizátorem Mezinárodní soutěže vín
Festwein. Více informací na www.vinnagalerie.cz.

Medailón
Když se vaří s láskou
Eva Filipová práci
kuchařů obdivuje a jejich
výtvory považuje za
výtvarná díla. Kulinářství
rozumí a proto zasedne do
poroty...
Celý článek zde

1. Proměny (57306x)

http://www.zena-podnikatelka.cz/lifestyle/hobby/jana-svandova-marian-roden-a-sv-jan... 23.9.2010

Jana Švandová, Marián Roden a Sv. Jan z Nepomuku - Žena-podnikatelka.cz

Page 3 of 4

2. Proměny - Hlasování (27113x)
3. Soutěž o vysavač, indukční vařič a
varnou konvici (6672x)
4. Soutěž o víkendový pobyt ve wellness
(5448x)
5. Kalkulačky (4245x)

1. Prague Fashion Weekend obrazem
(2x)
2. Vylaďte si obývák do barvy! Své
oblíbené (2x)
3. Dermacol v rámci "Dny Marianne"
nabízí 25 % slevu (2x)
4. Květináč "dělá" květinu! (1x)
5. Vyhrajte hřejivý / chladivý obklad ve
tvaru medvídka (1x)

Další články z rubriky
• Lord of the Dance - CZ turné 2011
• Podzimní vůně svíček, které zahřejí vaši duši
• Pražské muzeum piva - unikátní projekt v zemi pivu zaslíbené
• Každý rok zas a znova na víno do Mikulova
• Vybarvi se!

Nejnovější články na portále
• Jak dosáhnout, aby na vaši nabídku reagovalo více zákazníků
• Jak přidělat zrcadlo v koupelně?
• Top Styl Designer
• Je váš sexuální život v krizi? Řešte to!
• Jezděte bezpečně a nechte si přezout své auto aneb dříve než
napadne první sníh

Poslat nový komentář
pozn.: Komentáře ke článkům mohou vkládat registrovaní i neregistrovaní
návštěvníci portálu.
• Registrovaným uživatelům se zobrazují bez časové prodlevy.
• Pokud nejste přihlášen,komentáře se Vám zobrazí při nejbližší aktualizaci
stránek.

Předmět:
Komentář: *
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Fórum | Medailón | PSČ | Proměny | Články | Soutěže | Kalkulačky | Měny | Blog
redakce
BUSINESS
Desatero podnikání | Úřady a instituce | Inspirace pro podnikání | Marketing a obchod | Finance a
legislativa | Personalistika | Osobní růst | Vzdělávání | Kancelářské potřeby | Kancelářský nábytek
| Kancelářská technika | Akce
LIFESTYLE
Móda | Vizáž | Sport a relax | Hubnutí a výživa | Zdraví | Vaření | Dům a zahrada | Rodina |
Cestování a zážitky | Hobby | Tajemno | PC a elektro | Auto-moto
Žena-podnikatelka.cz podporuje ekologicko - charitativní projekt
Sbírej-toner.cz

6

• Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na
odkazy.
• Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Více informací o možnostech formátování
CAPTCHA
Pro odeslání komentáře vepište prosím do okénka výsledek příkladu. Toto
opatření je kvůli spamování diskuzí a komentářů roboty. Děkujeme za
pochopení.

Copyright 2009 - 2010 © Žena-podnikatelka.cz
Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části
obsahu bez svolení autora je zakázáno.
Používání portálu se řídí těmito podmínkami. Účast v soutěžích se řídí těmito pravidly.
Provozovatel: OTTO Office s.r.o. Kontakt : redakce@zena-podnikatelka.cz
Partneři portálu Žena-podnikatelka.cz
Šperky | Vitality Spa | Kontaktní čočky | Plavky | Hodinky | Ratanový nábytek | Internetová
školení | Parfémy | Luxusní prádlo | Ženaaauto.cz
Kosmetika Moniky Žídkové | Bio produkty | Jazyková škola | Zájezdy | Webhosting | Originální
doplňky | Zdraví | Online květinářství | Fitko na kolečkách
Nákupy on-line | Kosmetika Abby | Zážitky | Koření online | Sportovní zboží | Zenit | Účetní a
ekonomický software | Zdravý životní styl

Matematická otázka: *
2+0=

Uložit

Náhled

http://www.zena-podnikatelka.cz/lifestyle/hobby/jana-svandova-marian-roden-a-sv-jan... 23.9.2010

