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Vážené dámy,
vstoupily
jsme
do
jedenáctého roku činnosti
našeho dámského klubu,
to je velmi významné. Je
mnoho souvislostí , které
nám mohou napovědět,
že právě letošní rok, rok
zlatého draka v čínském
lunárním kalendáři, je pro
budoucnost velmi příznivý
a předurčuje i našemu
klubu
mnoho
změn,
nových činností a cílů.
Jistě jste zaznamenaly
zřízení VIP klubové zóny,
zahájení našeho klubového zpravodaje, v červnu
představíme celoročního generálního klubového
partnera GE Money Bank.
Rok draka současně prověří naše fyzické a psychické
síly, je to rok bojovníků. Ráda bych našemu klubu a
nám všem popřála hodně radosti, pozitivních
okolností a vytrvalosti ve zdolávání různých situací,
které jsou na nás obecně a především v této složité
době kladeny.
Vaše
Helena Kohoutová

HOTEL PARK INN PRAGUE
Budova s krásnou secesní fasádou z roku 1907,
vysokými stropy a působivými interiéry poskytla po
rekonstrukci sídlo novému čtyřhvězdičkovému hotelu
Park Inn Prague. Nemovitost se nachází v ulici
Svobodova, příjemné lokalitě na břehu řeky a v těsné
blízkosti historické, UNESCEM chráněné oblasti
Vyšehradu. Budova prošla celkovou rekonstrukcí a
byla k ní dodána přístavba do vnitrobloku, která
navazuje
na
zahradu.
Kombinace
nových
rekonstruovaných
pokojů,
apartmány
k dlouhodobému pronájmu a prostorné pokoje
v nejvyšším patře s krásnými výhledy, to vše je
obsaženo v kapacitě 210 hotelových pokojů. Působivý
exteriér a vysoké stropy dodávají budově vzdušnou
atmosféru a vytvářejí zajímavý a distingovaný objekt,
který se liší od konkurenčních hotelů této kategorie.
Co je na hotelu Park Inn jedinečného jsme se zeptali
pana Lukáše Mourečka, Corporate Sales Managera

hotelu Park Inn Prague. „Náš hotel je jedinečný svojí
výjimečnou polohou, zajímavý je také koncept hotelu.
Park Inn je nejrychleji rostoucí hotelová síť a
v současné době provozuje přes 100 hotelů se
zastoupením ve 25 zemích světa.“
Zajímalo nás také rozhodnutí stát se generálním
partnerem narozeninového setkání našeho klubu.
„Snažíme se podporovat originální projekty a také
představit nový hotel Park Inn Prague širší veřejnosti.
V narozeninovém setkání klubu se nám snoubí obojí.“

Nové webové stránky našeho klubu www.helasladies-club.cz byly spuštěny 25. 3. Naleznete na nich
mnoho informací o klubu, minulých i plánovaných
akcích, informace a partnerech a spoustu dalších
zajímavostí. Pro ty z vás, kteří jsou registrovanými
členy, je k dispozici členská sekce, ve které jsme pro
vás připravili různé bonusy a jiné speciální akce. Pro
vstup do této sekce je potřeba znát své přihlašovací
jméno a heslo. Přihlašovací jméno je vždy ve stejném
tvaru a to: jméno.příjmení (všechny písmena malá a
bez diakritiky – máte uvedeno na své členské kartě),
heslo pro první přihlášení je Vaše křestní jméno
(všechna
písmena
malá,
bez
diakritiky).
Doporučujeme ho poté změnit.
Ti z vás, kteří se na stránkách v seznamu členů
naleznou v části čestný host HK, nemají možnost
měnit své přihlašovací heslo ani možnost úpravy,
protože je zveřejněno pouze jejich jméno bez dalšího
kontaktu.
V případě zájmu o změnu hesla, prosíme, kontaktujte
Agenturu Helas nebo přímo správce webu na adrese
spravce@helas-ladies-club.cz. Do předmětu uveďte
text „Změna údajů“. Děkujeme.
Pro partnery a firemní členy, kteří mají členskou kartu
vystavenou na společnost, zatím není možné
přihlášení. Prosíme proto, aby nás kontaktovali a
následně jim bude vygenerováno přihlašovací jméno
a heslo.

9. ročník tradičního britského dostihového dne ve
Velké Chuchli
Helas New Encounters Club Agentury Helas
uspořádal na dostihovém závodišti Auto Hase Park
Velká Chuchle devátý ročník tradičního britského
dostihového dne Dostihový den LBBW Bank – British
Racing Day. Hosté klubu i partnerů akce si tak mohli
zpříjemnit poslední dubnovou neděli spoustou nových
zážitků. Letos poprvé zajišťovala občerstvení
společnost Maxi servis, která vdechla zcela jiný ráz

celým prostorám VIP restaurace i ostatním prostorám
4. patra tribuny.

ekonomickou krizí. Na toto setkání jsou zváni i firemní
členové a partneři HLC. (výhradně)

Během dne mohli příchozí obdivovat výstavu fotografií
z ateliéru FotoRaf.cz, luxusní vozy Volvo z Auto Hase
a modely královských postelí Hästens a Savoir Beds.
K vidění byla také módní přehlídka modelových
klobouků
značky
Tonak,
výstava
luxusních
diamantových šperků Köttner, galerie módy s Horus
Optik Emotion Studio, Salonem La Gallery Camilla
Salomon a vystoupení mažoretek před hlavní
tribunou. Chuťové buňky potěšila degustace
archivních vín se společností Arvina, unikátní kávy
Grans Cru Nespresso a doutníků Davidoff.

21. června - Letní varhanní slavnost
Varhanní slavnost se uskuteční již tradičně v Kláštěře
minoritů sv. Jakuba.

Pro hosty, kteří přišli stylově v klobouku, byl připraven
malý dárek od některých z dodavatelů akce.
Zpestřením dne byla soutěž o nejextravagantnější
klobouk, tombola o zajímavé ceny a dobročinný bazar
ve prospěch charitativního projektu APLA Praha,
Střední Čechy, o.s., která pomáhá lidem s autismem.
Děti, které doprovodily rodiče za nedělní zábavou,
nadchlo Malování na obličej a dětský koutek v
přízemí. Radost jim udělala i přítomnost žlutého
medvěda Haribo, který malým i velkým rozdával
gumové dobroty.
17. května – 11. narozeniny klubu
Setkáme se v novém hotelu Park Inn Prague, jen pár
kroků od vltavského nábřeží a UNESCEM chráněné
národní kulturní památky - Vyšehradu. Čestným
hostem narozeninového večera bude Ing. Barbora
Tachecí. Těšit se můžete na módní přehlídku butiku
Arabella fashion, výstavu luxusních briliantových
šperků značky Köttner, nejnovější trendy v oblasti
líčení v koutku Zepter Cosmetics Jak mít zdravé zuby
upravené nehty bez návštěvy salonu nám prozradí
výrobky NailTek a Viscoderm představí neinvazivní
krášlící prostředky.
19. kvěna - 1. klubové setkání OCP
Agentura Helas je spolu ze společností Mazars
zakladatelem soutěže Ocenění Českých Podnikatelek
– OCP. V návaznosti na úspěch neformálního
setkání, které se uskutečnilo po vyhlášení výsledků
druhého ročníku soutěže, vznikla myšlenka vytvořit
Klub OCP. Ten sdružuje všechny finalistky a vítězky
spolu s porotci a partnery předchozích ročníků
soutěže. 1. klubové setkání se uskuteční v druhé
polovině května a jeho hostem bude Prof. Ing. Michal
Mejstřík, CSc., ředitel Institutu ekonomických studií při
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, předseda
dozorčí rady ČSA, předseda představenstva
poradenské společnosti EEIP, který si s hosty
popovídá na téma vypořádání se se současnou

Vzhledem
k
našemu
nového
celoročnímu
generálnímu partnerovi jsme připravili nový vizuál
členských karet. Tyto členské kartičky budou všem
členům zaslány poštou společně s pozvánkami na
květnové setkání klubu.

FRANCOUZSKÉ DNY S HORUS OPTIK EMOTION
STUDIO
Horus Optik Emotion Studio připravuje pro vybrané
členy klubu VIP promo akci, která se uskuteční 12.
června v prostorách emotion studia.
MEDITACE V TICHOSTI
Týdenní Vipassana meditace se zakladatelem
budhistického centra GAIA HOUSE v Anglii. Meditace
v tichosti proběhne od 18. – do 26. června ve
VILLAGE HOUSE centru blízko Berouna a je
otevřena všem, začátečníkům i pokročilým.
KONCERT K 160. VÝROČÍ ÚMRTÍ VÁCLAVA JANA
TOMÁŠKA
V pátek 21. května v 19hod se ve Velkém sále
Pražského Hlaholu uskuteční koncert k 160. výročí
úmrtí Václava Jana Tomáška. Účinkuje smíšený
pěvecký sbor SUDOP a členové mužského
pěveckého sboru Smetana.
(více informací k akcím naleznete na webu ve členské sekci)

PRESTIŽNÍ KLENOTNICTVÍ KÖTTNER
Mezi členské výhody poskytované našimi partnery
patří i speciální služba od prestižního klenotnictví
Köttner, kde se kvalita snoubí s elegancí a vkusem.
Jste zaneprázdnění, ale přesto chcete mít na výběr
šperku dost času? Zvolte si čas, který vám nejvíce
vyhovuje, a zarezervujte si termín návštěvy. Ke
každému takto předem objednanému nákupu obdržíte
exklusivní vizitkář značky S. T. Dupont.

Děkujeme České Informační Agentuře za technickou
podporu při realizaci našeho NEWSLETTERU.

