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Vážené dámy,
vybudovat 11 letou tradici, vytvořit a
udržet si zájem mnoha výjimečných
žen a realizovat pravidelná setkání je
projekt, který se dá pojmenovat
„životním dílem“ . Na jakou cestu se
vydávám, jsem opravdu 14. dubna
roku 1999 netušila.
V každém případě mé poděkování
patří vám všem, kteří jsme mě, i
celému týmu Agentury Helas, vložili
důvěru,
a
především
našim
partnerům, kteří nás ochotně a pravidelně podporovali.
Klub chce podporovat naše ženy v jejich aktivitách,
ukazovat jim nové příležitosti, možnosti a podpořit je v jejich
podnikání či pracovní činnosti. Je také platformou pro nová
přátelství a vzájemné obchodní kontakty a propojování se.
V letošním roce nás obzvláště potěšilo, že nás oslovily tři
významné firmy a nabídly spolupráci, podporu a pomocnou
ruku při rozvoji našich aktivit a myšlenek. Jsme hrdí na to,
že celoročním generálním partnerem klubu se stala GE
MONEY BANK, která stojí po boku žen s projektem
„Banking on Woman“.
Velké díky patří i paní RNDr. Aleně Bartoňové, jednatelce a
ředitelce společností GrECo International, s.r.o. a TopPojištění.cz s.r.o., kteří patří mezi vedoucího hráče na 15-ti
trzích ve střední, východní a jižní Evropě a v letošním roce
je i hlavním firemním partnerem klubu. A dále paní Ing.
Haně
Pavlištové,
ředitelce
České
Informační
Agentury (ČIA), která se stala hlavním mediálním partnerem
a se kterou vydáváme i tento zpravodaj.
Děkuji vám všem a doufám, že si vaši přízeň udržíme i
nadále
vaše

Helena Kohoutová

Celoročním generálním partnerem našeho dámského klubu
se stala společnost GE Money Bank.
GE Money Bank patří mezi nejvýznamnější peněžní ústavy
na českém trhu. Je univerzální bankou, která disponuje
širokou sítí poboček a bankomatů. Své služby orientuje jak
na občany, tak na malé a střední podniky. Její velkou
výhodou je, že je součástí jedné z největších a nejsilnějších
společností na světě. General Electric (GE),
má
diverzifikované portfolio průmyslových i finančních firem,
které generují vlastní finanční aktiva.
Skupina GE Money, do které patří i GE Money Bank, je
významnou součástí finanční divize GE. Ta spravuje aktiva
ve výši 211 miliard USD a ve více než 50 zemích
zaměstnává 60 tisíc lidí. Je předním poskytovatelem
finančních služeb pro 130 milionů klientů - jednotlivců i
malých a středních podniků.

K produktům a službám, které poskytuje, patří osobní
půjčky a podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty,
konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování hypoték,
depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing
automobilů, ale i poradenství v oblasti získávání veřejné
podpory na vybrané typy projektů.
Generálním ředitelem a prezidentem GE Money je William
H. Cary.
V České republice působí tři společnosti v rámci skupiny GE
Money: GE Money Bank, GE Money Multiservis a GE
Money Auto.
Proč se GE Money Bank rozhodla podpořit
COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB?
„Jedním z mých cílů je zvýšit naši angažovanost ve
společenstvích, kde působíme. Tímto způsobem si mohu já
osobně i GE Money Bank vytvořit lepší vztahy s obchodním
společenstvím. HELAS má skvělou reputaci, významnou
členskou základnu a vynikající partnery, s nimiž a pro něž
budeme mít příležitost pracovat v průběhu následujícího
roku.“, říká Peter Herbert, generální ředitel a předseda
představenstva GE Money Bank, a.s.

Česko bylo tenkrát přijato do NATO, rozhodlo se o dostavbě
jaderné elektrárny Temelín a byla otevřena stanice metra
Hloubětín, Günter Grass získal Nobelovu cenu za literaturu
a byl natočen první díl filmového hitu Matrix. Přijde vám, že
tyto události spolu nesouvisí? Je však jedna věc, která je
spojuje a to rok ve kterém se tyto události staly. Rok 1999.
Toho roku, přesněji 11. března, proběhlo i první setkání
dámského klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS
LADIES CLUB. To znamená, že letos je mu jedenáct. To už
o něm nemůžete mluvit jako o dítěti. Pomalu se z něj stává
teenager, dospívá.
Klub oslavil narozeniny v hotelu Park Inn Prague, kam mu
přišlo připít téměř 150 dam z VIP klubové základny. Během
večera si mohly dámy prostory bývalé tiskárny a
nakladatelství prohlédnout a poslechnout si zajímavosti z
historie hotelu. Rozkrojit dort pomohli zakladatelce klubu
Heleně Kohoutové i zástupkyně celoročního generálního
partnera klubu GE Money Bank, ředitelka HR paní Daniela
Razimová, Corporate Sales Manager hotelu Park Inn, pan
Lukáš Moureček a host večera, pan Ivo Mathé. Ten během
večera zavzpomínal na své působení v České televizi, na
období po boku Václava Havla, když pracoval jako vedoucí
Kanceláře prezidenta republiky. Pověděl, jaké je pro
člověka s naučeným přesným řádem vyučovat a
organizovat studenty na AMU, kde nyní působí jako rektor a
prozradil, jak se poznal se svou životní partnerkou,
moderátorkou a novinářkou Barborou Tachecí.
Co je to vlastně mezoterapie a jak přispět ke zdravému
vzhledu pokožky prozradila hostům specialistka v oblasti
mezoterapie MUDr. Renata Handlová, která především
vysvětlila účinky přípravku Viscoderm. Součástí každé
image jsou krásné pěstěné ruce a nehty. Unikátní
proteinovou recepturu představila Iveta Voltrová ze
společnosti NailTek. Exklusivní francouzskou módu
inspirovanou nadcházejícím létem i slavnostními večery
přiblížila přítomným módní přehlídka značky Arabella

Fashion. Podle Zory Hájkové tvoří ženy velkou část
vlastníků vozů Citroën. Co je na těchto vozech lákavého se
mohly dámy přesvědčit během večera, kdy mohly zhlédnout
nejnovější modely Citroën C3 a prémiové DS3. Pro ty, které
dávají přednost více ženštějším doplňkům než je kvalitní
vůz, byla připravena výstava luxusních diamantových
šperků klenotnictví Köttner Diamonds and Diamond’s
Jewellery. Dekorativní švýcarskou kosmetiku, výrobky pro
péči o pleť a tělo pro všechny věkové kategorie, ženy, muže
i děti představil koutek Zepter Cosmetics.
Ano toto setkání nebylo výjimkou a dámy měly i tentokrát
možnost díky dobročinnému bazaru podpořit unikátní
projekt. Jeho výtěžek byl věnován občanskému sdružení
České hnutí speciálních olympiád. Narozeninovým
překvapením byla tombola, jehož hlavní cenou byl pravý
perlový náhrdelník věnovaný klenotnictvím Köttner.

Nosálovými a Lukášem Otysem ji otevřeli koncem března
2009. Nabízí zde to nejlepší z české a francouzské
cukrařiny.
V jejich sortimentu najdete jak francouzské zákusky, tak
tradiční české zákusky, které vyrábí dle poctivých stoletých
receptů starých českých a vídeňských cukrářských mistrů.
Dále slané pochoutky a v neposlední řadě i čokoládové
bonbony a další čokoládové výrobky. Partnerem Café ST –
Tropez je společnost Varlhona, která patří k nejlepším
producentům čokolády na světě. Všechny zákusky jsou
vyráběny z nejkvalitnějších originálních a čerstvých surovin
bez konzervantů a náhražek. Posláním Café ST –Tropez je
navrátit do Prahy vysokou cukrářskou kvalitu známou z
období 1. republiky.

ČESKÉ HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD
pořádá 10. českou letní speciální olympiádu, která se bude
konat od 1. do 4. července 2010, hlavním sportovištěm
bude areál Julisky na Praze 6.
Soutěžit se bude v atletice, plavání, stolním tenisu,
cyklistice, gymnastice, bocce a v kolektivních sportech –
kopané a volejbalu. Pro sportovce s nejtěžším postižením
jsou pak v rámci speciálních olympiád určeny speciální
disciplíny přiměřené jejich možnostem, tzv. přizpůsobené
sporty v atletice.
Patronkou Českého hnutí speciálních olympiád je paní Livia
Klausová, která bude na hry pozvána spolu s řadou dalších
významných hostů. Nad hrami převzal záštitu pražský
primátor Pavel Bém. Vystoupení na koncertě po
zahajovacím ceremoniálu přislíbila Lucie Bílá, která takto
zahajovala již několikery hry speciálních olympiád.
Speciálním olympionikům by měl zahrát rovněž houslový
virtuos Pavel Šporcl.
Před zahájením je plánován běh s ohněm ulicemi Prahy,
který tradičně zajišťuje MV ČR. Samotný doběh na stadionu
a zapálení ohně pak tradičně, již od prvých her 1991,
provádějí spolu se sportovci speciálních olympiád Jarmila
Kratochvílová a Vlastimil Harapes.
Her by se mělo zúčastnit cca 600-800 sportovců ze stovky
sportovních klubů z celé ČR.
SVATOJAKUBSKÁ VARHANNÍ SLAVNOST
21. června se v Klášteře minoritů sv. Jakuba uskuteční
tradiční Svatojakubská varhanní slavnost.
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.

Co by to bylo za narozeninovou oslavu, kdyby na ní chyběl
pořádný dort. Ten, na kterém jsme si pochutnali my,
připravila cukrárna Café St – Tropez.
Ta se nachází v samotném centru Prahy, ve Vodičkově 30,
v pasáži U Nováků. Manželé Musso společně s manželi

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

