
DÁVÁME ŽENÁM PŘÍLEŽITOSTI 
A PRÁCI JIŽ ŠESTÝM ROKEM

Samy toho dokážeme tak 
málo, ale když se spojíme, 
zvládneme cokoliv! Právě 
proto již pět let dáváme 
ženám příležitosti a práci. 
Spolupráce, synergie 
a sdílení, tak přesně s těmito 
hesly jsme vstupovaly do 
roku 2018 a pevně doufám, 
že se k nám přidáte i vy, ženy 
z Českých Budějovic a okolí, 
užijete si dnešní den, necháte 

se inspirovat anebo budete svým úsměvem 
a pozitivním přístupem inspirovat další ženy 
a hlavně naše maminky.

Krásný a pohodový den plný sebelásky a lásky   

Eva
první ŽENA s.r.o. a zakladatelka 

  www.zenysro.cz
  Komunitní web pro všechny ženy 

  www.podnikavazena.cz
  Magazín pro podnikatelky  

PROJEKT SEBEDŮVĚRY DOVE
Posláním značky Dove je pomoci další 
generaci žen uvědomit si vlastní potenciál. 
Proto Dove vytvořil Projekt sebedůvěry, který 
již více než 10 let pomáhá rodičům, učitelům 
a vychovatelům vzdělávat v oblasti zvyšování 
sebedůvěry mladých lidí po celém světě.
Přidejte se k nám a pomozte budovat sebeúctu 
našich dětí.

         www.dove.com/sebeduvera

DAROVÁNÍ KREVNÍ PLAZMY 
TI ZABERE OKAMŽIK TVÉHO 
ŽIVOTA. A PŘIDÁ ROKY ŽIVOTA 
DRUHÉMU...
Krevní plasmu nelze 
získat jiným způsobem 
než dárcovským 
projevem solidarity lidí, 
kteří se rozhodnout stát 
dárci krevní plasmy. 
Dárcem se může stát 
každý dospělý zdraví člověk od 18 do 65 let. 
Samotný pravidelný odběr krevní plasmy 
v našem centru nezabere více půl hodiny 
času a maximálně dvakrát za měsíc takto 
strávený čas investujete do pomoci celé 
budoucí generaci. Pomáhat dobré věci není 
samozřejmost, a proto máme pro Vás nabídku 
spolupráce, která Vám vedle dobrého pocitu 
přinese fi nanční přínos (500 Kč) nebo úlevu 
na daních. 

Lucie Danko
spoluzakladatelka Plasmafera, s.r.o.

  www.plasmafera.eu

MÁMA BUDE SE MNOU, 
AŤ SE STANE COKOLIV. 
POJIŠTĚNÍ PRO ŠŤASTNÉ MÁMY
Když přemýšlíme ve Finhaus o klientovi, tak 
se nedíváme pouze na to, co potřebuje, ale 
myslíme i na jeho obavy a strachy, které si 
nepřipouští. Přistupujeme k němu celostně. 
A tak vzniklo i Pojištění pro šťastnou mámu.
Vycházíme z toho, co všichni víme. Šťastná 
máma má šťastné dítě. A k tomu, aby byla 
šťastná, potřebuje mít klid a jistotu, 
že kalamity, které mohou v životě nastat, 
zvládne hlavně fi nančně.

Krásný Den matek!

          www.fi nhaus.cz/stastnamama
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Hlavní program  
pro celé 

IGY Centrum

PÓDIUM 
Přízemí

Hudební skupina Vesna 
Eva Čejková Vašková (ŽENY s.r.o.) 

Plasmafera a uLékaře.cz

Hudební skupina Vesna 
Čarodějka Marcela Košanová

Zpěvák Jan Kopečný 
Khalida - taneční vystoupení

Zpěvačka Martina Pártlová 
Khalida - taneční vystoupení 

Patrik Procházka

Létofest a zpěvák JANCHI 
Projekt sebedůvěry Dove

Zpěvačka Zuzana Gamboa 
Finhaus - Šťastná máma Tombola

Workshopy
CAFE 

INFINITY 
1. patro

PhDr. Jana Zapletalová 
Projekt sebedůvěry Dove 
aneb budování sebeúcty  

a sebedůvěry již od útlého věku

Ludmila Bartíková 
Sebevědomí žen aneb jak nalézt  

své ženství

Iva Matyášová 
FENG SHUI - cesta k úspěchu 

a harmonii

Čarodějka Marcela Košanová 
Kouzelná žena

PhDr. Jana Zapletalová 
Projekt sebedůvěry Dove 
aneb budování sebeúcty  

a sebedůvěry již od útlého věku

Workshopy
CAFE 

INFINITY 
1. patro

Štěpánka Čápová 
Prostě zhubnu

Čarodějka Marcela Košanová 
Kouzelná žena

Eva Čejková Vašková 
Zdravý vztah sama 

k sobě a ke svému sebevědomí

Štěpánka Čápová 
Prostě zhubnu

Anna Ambrozová 
Miminka z horoskopu 

aneb jak najít plodné dny

Workshopy COSTA COFFEE 
Přízemí

Michaela Verde Beitlová 
Jak jsem vyhrála zápas  

s rakovinou bez boje

Roman Polák a Marcela Horká 
Jak najít pravou sebelásku

PhDr. Jana Zapletalová 
Projekt sebedůvěry Dove 
aneb budování sebeúcty  

a sebedůvěry již od útlého věku

Patrik Procházka 
Co doopravdy znamená zdraví 

a jak si jej udržet

Markéta Karman 
Jak uspět v onlinu aneb jak vybudovat 

úspěšný e-shop

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE

COSTA COFFEE 
Přízemí

Zdeňka Košanová - Výklad karet 
Hana Ajasta - Odpuštění v partnerství 

Petr Prokopec - Astrologie 
Kateřina Kramlová - Fyzioterapie 

Milena Bartošová - Drahé kameny a jejich účinky

Iva Matyášová - FENG SHUI - cesta k úspěchu a harmonii 
Marcela Stránská - Odhalte, jaké potíže má vaše pleť 

Markéta Karman - Konzultace jak uspět v onlinu

PORADENSKÉ 
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY

Přízemí  
a 1.patro

Orientační zjištění krevní skupiny, analýza tělesných kompozic a možnost stát se dárcem s Plasmaferou 
uLékaře.cz - konzultace s dermatoložkou Mgr. Sičákovou z Derma Medical Clinic 

#Prsakoule - samovyšetření prsu a varlat 
O vaši krásu se postarají vizážistky s kosmetikou Mary Kay 

Budování sebedůvěry a sebeúcty již od útlého věku s Projektem sebedůvěry Dove 

Fotokoutek 
Styling vlasů 

Akce a produkty od Kavárny Vlnna

PRODEJNÍ 
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY

Přízemí  
a 1.patro

Dárky od Kleenex a Kotex 
Testování produktů značky VILEDA 

Prodejní a registrační stánek ŽENY s.r.o. a Podnikavých žen 

Zabezpečení sebe i svých dětí s Finhaus - Šťastná máma 
Produkty Gynella pro intimní hygienu společnosti Heaton 

Vitamíny s příběhem - vše o homocysteinu a udržení si zdraví 

Originální šperky Les Lien 
Bylinné produkty od White Elephant 

Pozvánka na Létofest - zpěvák JANCHI (acoustic pop/České Budějovice) 

Program probíhající po celé odpoledne
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Program –  Den, kdy se mám ráda

Naše setkání moderuje Gábina Partyšová.
Účast je zdarma, avšak na workshopech je podmínkou (lépe řečeno slušností) zakoupit si alespoň kávu nebo drobné občerstvení. Kavárny nám poskytují prostory zdarma. Tímto jim vyjádříme naše DÍKY! :) Děkujeme vám.

A3 SPORT
20% sleva na nezlevněné 
zboží a 5% na zlevněné 

zboží. Slevy nelze 
kombinovat. Neplatí na 
nákup poukázek. Nelze 

použít zákaznickou kartu 
A3 SPORT.

S.OLIVER
20% sleva pro všechny 

klubové zákazníky + 
20% sleva pro nově 

registrované zákazníky, 
líčení zdarma od 

vizážistky Mary Kay.

 Šťastná máma
Jak zabezpečit 
sebe i své děti.

20% slevy na vybrané 
produkty.

ALBI
15% sleva na 

produkty z kolekce 
Heart & Home 

a Original. Sleva 
platí dne 13.5. 

a nelze kombinovat 
s jinými slevami 

a akcemi.

BUSHMAN
Specialní sleva na 

vybranou dámskou 
kolekci.

MR. KEBAB
25% sleva na saláty 

Mr.KEBAB, kulička Marlenky 
(bez lepku) ZDARMA ke kávě 
Tchibo, brokolicový krém 0,2l 

jen za 19 Kč.

WRANGLER
20% sleva na dámskou 
kolekci Wrangler & Lee. 
Slevy nelze kombinovat 

s dalšími akčními 
nabídkami.

EIFFEL OPTIC
50% sleva na 
pouzdra na 

brýle.

TIMEOUT
20% sleva na vše 
z dámské kolekce 

kromě modelů 
označených jako 
Excellent price.

EXE JEANS
15% sleva na 
nezlevněný 
sortiment.

HANGAR
15% sleva na 

celý sortiment.

TERRANOVA
Poradenství 

v oblasti módy.

TESCOMA
20% sleva na 
nezlevněný 
sortiment.

DEICHMANN
Doporučujeme!

IGYŠTĚ 
PRO SVIŠTĚ

Netradiční 
malování 

na dřevěné 
a plastové 

fi gurky.

Orientační zjištění 
krevní skupiny.

Osobní konzultace 
s dermatoložkou z Derma 

Medical Clinic. Dárek 
v podobě dotazu na 

www.zenysro.cz/poradna 
v hodnotě 199 Kč zdarma 
po zadání kódu ZENYSRO.

KVL
20% sleva na vše 
z dámské kolekce 

kromě modelů 
označených jako 

Special price 
a Excellent Price.

PET CENTER
35% sleva na 

produkty z řady 
Huhubamboo.

VINAŘSTVÍ 
U KAPLIČKY

Zvýhodněná nabídka na 
růžové stáčené sudové 

víno a vybraná vína 
v lahvích.

RITUALS
Dárek v hodnotě 
130 Kč pro ženy 
při nákupu nad 

500 Kč.

WORKSHOPY

CAFE INFINITY
Káva (espresso, espresso 
lungo nebo cappuccino) 

+ dezert za 95 Kč.

WORKSHOPY 
A INDIVIDUÁLNÍ 

KONZULTACE

COSTA COFFEE

REGISTRACE 
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