NEWSLETTER
Číslo 1, leden 2011

Vydává Agentura Helas s.r.o., zakladatel klubu

ÚVODNÍ SLOVO
Milé dámy,
moje sny, radosti a plány jsou trvalé a celoroční, proto je pro mě
jednoduché napsat předsevzetí
pro letošní rok :). Přeji si vytvořit silnou a zajímavou komunitu
žen, která mezi sebou spolupracuje, komunikuje a vytváří platformu pro zajímavé příležitosti
a přátelství. Přeji si vytvářet setkání, která budou obohacující,
posílit a iniciovat mimo klubové
aktivity a rozšířit řady našeho
klubu o další aktivní ženy.
Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti i pracovních úspěchů.
Vaše

Helena Kohoutová
BONUSY
Pro letošní rok je pro všechny členy klubu připraveno celoroční předplatné časopisů
Profit a Golf & Style.
PROFIT
Podnikatelský týdeník nový PROFIT oslovuje a informuje své čtenáře již
dvacátým rokem a patří mezi nejstabilnější odborné časopisy na českém
mediálním trhu. Nový PROFIT oslovuje jedinečnou skupinu majitelů
středních firem, kteří přímo a samostatně rozhodují o strategii a podnikatelských záměrech svých firem. Pravidelnými čtenáři týdeníku nový PROFIT jsou
obchodníci a podnikatelé, kteří neváhali a chopili se příležitosti úspěšně realizovat
své podnikatelské plány a záměry. nový PROFIT nově oslovuje širší čtenářskou obec
rozšířením obsahu o zprávy ze společnosti, kultury, designu a aktuální témata s neotřelým úhlem pohledu.
GOLF & STYLE
Nová obálka, nový vzhled, nové zaměření, nové rubriky!
Český časopis, takže český golf především. Dění v českých golfových klubech, jaké
turnaje se chystají v blížící se sezóně, reportáže z turnajů, rozhovory s amatéry i profesionály, jak hrají golf známé osobnosti. Aktuální golfová témata, rady renomovaných trenérů, zdraví, golfové vybavení, life style, moderní automobily, krásné ženy
v golfovém hávu a mnohé další.

DVANÁCTÝ ROK
DÁMSKÉHO KLUBU
Letos to bude už dvanáct let, co
vznikl dámský klub COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES
CLUB. Každý rok si říkáme, že je
úžasné, kolik let už máme za sebou. Pak přijde další rok, číslice
„věku“ se posune zase o kousek dál
a přichází nové nadšení z toho, že
klub stále existuje a vy jej rády navštěvujete. Za těch uplynulých let
se mnohé změnilo. Od původních
malých setkání se klub rozrostl natolik, že jsme jeho setkání a aktivity museli přizpůsobit většímu počtu hostů a před několika lety také
malinko upravit jeho pravidla.
I letošní rok sebou přinese několik
změn, které, jak doufáme, budou
pro vás novou zajímavostí a doplněním něčeho, co jste třeba dříve
postrádali. Nové možnosti nám dávají především noví i stálí partneři,
kteří nám vycházejí vstříc nejen
finanční podporou klubu, ale také
svou ochotou připravit pro naše
členky něco víc. Ať už jsou to slevové karty nebo menší setkání zaměřené na různé aktivity a zájmy.
Jedním z takových partnerů je například Sportcentrum Step, které
společně s námi uspořádalo pro několik přihlášených členek golfovou
akademii pod vedením British PGA
Proffesional Steve Bradley. Protože
bychom rádi v podobných aktivitách pokračovali i nadále, pokusíme se na těchto stránkách přesně
vysvětlit, jak tato mimo klubová
setkání budou realizována a jak je
možné se na ně zaregistrovat.
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MIMO KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Tato setkání jsou realizována obvykle na základě partnerské spolupráce, kdy
nám některý z partnerů dámského klubu umožní uspořádat komorní setkání
pro členky klubu. Většinou jde o setkání pro cca 10 až 20 osob. Tento počet
partner stanovuje s ohledem na kapacitu či specifický program. Tato setkání
vždy prezentujeme všem členům a zveme vás prostřednictvím emailových
pozvánek, informací v našem zpravodaji nebo vás informujeme o tom, že
na našich webových stránkách helas-ladies-club.cz naleznete nový bonus.
(V loňském roce to bylo Kouzelné relaxační odpoledne, které pro vás připravily
unikátní exotické lázně Moonson Spa.) Přihlášení na mimo klubové setkání je
umožněno těm, které se zaregistrují jako první.
Některé z vás možná po přečtení takovéto informace získají dojem, že vzhledem
k celkovému počtu členů dámského klubu a omezené kapacitě setkání, nemá
cenu ani odpovídat. Pravda je ale taková, že zatím ani na jedno setkání nebyla
naplněna i ta malá kapacita, kterou jsme měli k dispozici. A to je velká škoda,
protože obě setkání byla opravdu úžasná.

KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Jako již tradičně, bude i letos uspořádáno šest klubových setkání, na které budete
zvány pozvánkami zaslanými na adresy, které máme uvedeny v naší databázi.
V případě, že došlo ke změně vašich kontaktních údajů, prosíme, informujte
nás o tom. S novým rokem se bude naše databáze členů klubu také aktuálně
upravovat s ohledem na stanovená členství pro letošní rok.
Zatím nebyly přesně stanoveny všechny termíny setkání, ale protože víme, že
jste velmi zaneprázdnění, posíláme alespoň tento rámcový přehled:
TERMÍN

TÉMA

MÍSTO

31. března

ZDRAVÍ TISÍCKRÁT JINAK

9. květen

12. narozeniny klubu – Sára Saudková

Hotel Park Inn Prague

20. červen

Letní varhanní slavnost

Klášter minoritů sv. Jakuba

září

ŽIVOT NÁPADŮM

Klášter minoritů sv. Jakuba

říjen

Jadran Šetlík a další hosté

Klášter minoritů sv. Jakuba

Zimní varhanní slavnost

Klášter minoritů sv. Jakuba

28. listopadu

Miele Gallery

+ mimo klubová setkání
*Změna termínu i místa setkání vyhrazena

INFO KE ČLENSTVÍ + WEB
Během prvních měsíců v roce vám obvykle zasíláme informace o členství v dámském
klubu pro stávající rok. Stejně je tomu i letos. Některé z vás se již vyjádřily, na další odpovědi čekáme. Během prvního setkání vám opět rozdáme členské karty na letošní rok
společně s přihlašovacími jmény a hesly opravňujícími vás ke vstupu na naše webové
stránky i k čerpání bonusů. Prosím počítejte s tím, že všechna loňská hesla pak budou nefunkční a bude potřeba si je opět aktivovat. Samozřejmě mohou být stejná jako loňská,
musí být však zadána nově z důvodu znepřístupnění členské sekce pro nečleny.
Rádi bychom vás všechny opět požádaly o telefonické nebo emailové vyjádření se
k účasti/neúčasti na akci a o dodržování času uvedeného na pozvánkách.

CELOROČNÍ GENERÁLNÍ PARTNER

PODPORUJEME
Říká se, že Joanne K. Rowlingová, autorka
veleúspěšného Harryho Pottera, naučila děti
na celém světě opět číst. Sedmý díl vyšel už
před hodně dlouhou dobou a vypadá to, že
zájem dětí o čtení opět klesl. „Čtěme dětem
20 minut denně. Každý den!“, je mottem
projektu, který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, že pravidelné předčítání
má pro emocionální vývoj dítěte obrovský
význam a stejně tak formuje jeho návyk číst
si v dospělosti. Vědci tvrdí, že pravidelné
předčítání učí děti jazyku a myšlení, rozvíjí
jeho paměť a představivost, obohacuje ho
o vědomosti a vzorce morálního chování
a posiluje jeho sebevědomí.
Ovšem nejde jen o čtení, jde o mnohem víc.
O emoce, o společné sdílení času, o pohlazení. O pocit dítěte, že rodič právě teď patří
jen jemu a že je důležité a milované. Právě
kniha může být pojítkem, díky kterému se
rodiče a dítě vydají společně do světů, kde
nic není nemožné.
Do kampaně na podporu tohoto projektu
se aktivně zapojila již celá řada známých
osobností, např. Václav Havel a jeho žena
Dagmar, Michal Horáček, Emma Srncová,
Zdeněk Svěrák, Saša Rašilov, Richard Krajčo, Libuše Šafránková, Jaromír Nohavica.
A nyní také i my.
„Jako malé dítě jsem na Vánoce, narozeniny
nebo svátek dostala vždy různorodé milé
dárky, mezi kterými nikdy nechyběla kniha. Měla jsem štěstí, že mi oba rodiče četli
spoustu krásných příběhů a pohádek. Můj
táta byl při četbě tak sugestivní, že jeho dramatické herecké ztvárnění četby některých
pohádek vykouzlí na mé tváři a v mé duši
velký úsměv ještě dnes. Je mi líto, že jsou
mnohé děti v dnešní době odkázány pouze na sebe a tráví svůj čas samy nebo ve
společnosti televize a počítače.
Četba nás obohacuje, učí, podporuje fantasii, ale především vytváří trvalé hodnoty
a dobrý základ do budoucího dospělého
života. Proto jsem ráda, že máme možnost
se k projektu připojit“, vysvětluje zapojení do
projektu Helena Kohoutová.
Více informací
o projektu naleznete na

www.celeceskoctedetem.czz

FIREMNÍ ČLENOVÉ

