Ročník I., srpen 2010

Vážená a milé dámy,
léto nám pomalu ale jistě vrcholí a i u
nás v agentuře je znát, že období
letního odpočinku je za námi. Začala
nám intenzivní příprava na nadcházející podzimní sezónu, mezi jejíž program patří také další tři klubová setkání
se zajímavými hosty, novými a dlouhodobými partnery, zajímavými tématy a
příjemnou společností. Přesné termíny
naleznete na klubových webových
stránkách www.helas-ladies-club.cz.
Těším se v září na viděnou
Helena Kohoutová
Helena Kohoutová

Jistě jste si na našich setkání všimli klubového zázemí, kde
prezentujeme naše firemní členy. Rádi bychom jim i touto cestou
poděkovali a představili vám jejich aktivity.
GrECo International, s.r.o. a Top – Pojištění.cz s.r.o.
Skupina GrECo je nezávislý pojišťovací makléř a poradce, působící
na 15-ti trzích ve střední, východní a jižní Evropě, pro střední i
velké průmyslové a obchodní společnosti, asociace a municipality.
Zabezpečuje pojistnou ochranu, chrání váš majetek, průmyslové
podniky a jejich finanční stabilitu. Zajistí vám individuální řešení
pojištění a risk management.
Součástí skupiny GrECo v České republice je unikátní srovnácí
portál pro oblast retailového pojištění, který je provozován dceřinou
společností Top-Pojištění.cz s.r.o.
ĆESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA
ČIA je jediná česká soukromá tisková agentura, která se
specializuje na ekonomiku České republiky. Tým tvoří odborní
ekonomičtí redaktoři a analytici veřejných zdrojů. Jejich práci
doplňuje síť profesionálních překladatelů. Poskytuje nejkvalitnější
oborové přehledy o dění v nejvýznamnějších sektorech české
ekonomiky a přináší nejvíce nových informací o dění na
relevantním trhu. Pracuje pro vrcholné manažery v ČR i v zahraničí,
kteří chtějí být denně, rychle a komplexně informováni. Přináší
pouze nové a faktické informace ve třech jazykových verzích české, anglické a německé.
AC-T SERVIS
Společnost byla založena v roce 1999. Zabývá se velkoobchodem
s vybranými druhy železářského zboží. Hlavním sortimentem je
kvalitní dveřní a okenní kování vyráběné v zemích EU, dále pak
doplňky ke dveřím, plastové a dřevěné dveřní mřížky, madlové
systémy. Navíc nabízí široký sortiment krbového nářadí, košů na
dřevo a krbových zástěn.
AK Novický & Mejzlík
„Jsme advokátní kancelář, poskytující právní služby již od roku
1996. Právní služby poskytujeme v rozsahu generální praxe. Jinými

slovy to znamená, že se na nás můžete obrátit s "každým" svým
problémem a my pro Vás najdeme účinné řešení, ať již půjde o
Vaši momentální životní nebo podnikatelskou situaci.“
Amcico pojišťovna
„Jsme specialisté na životní, investiční a úrazové pojištění.
Přicházíme s finanční podporou v případě ztráty zdraví, v těžkých
chvílích, které mohou v životě nastat. Přispíváme tak k pocitu
bezpečí, který každý z nás potřebuje. Svým klientům pomáháme
chránit a zhodnocovat jejich peníze, s možností odkládat je svým
dětem či vnoučatům. Rizika zmenšit neumíme, jejich dopady však
ano.“
BlackBerry
Je designér, výrobce, a dodavatel bezdrátového řešení pro
komplexní mobilní kancelář. Pomocí BlackBerry můžete bezpečně
a spolehlivě z mobilního zařízení přistupovat k e-mailové schránce,
kaledáři, kontaktům či ostatním firemním aplikacím, surfovat po
internetu nebo chatovat. Vyzkoušejte si BlackBerry řešení.
Callis Inter
Personální agentura Callis Inter s.r.o. je společnost poskytující
svým klientům vysoce kvalitní služby v oblasti personalistiky.
Pomáhá svým zákazníkům zvyšovat produktivitu práce a výnosnost
podniku prostřednictvím propůjčení svých zaměstnanců. Podporuje
aktivity podniku v oblasti lidských zdrojů, a to výběrem vhodných
kandidátů.
EPS – Express Parcel System
Společnost EPS funguje od dubna roku 1992 a poskytuje svým
zákazníkům služby rychlého a spolehlivého doručování zásilek –
kurýrní služby, a to v Praze, po celé ČR a do 220 zemí světa. Její
specialitou je vytváření logistických řešení pro distribuci a jejich
realizaci. Společnost provozuje květinový e-shop s možností
přikoupení dárku a přiložení přáníčka (e-flowers.cz) .
Ertrag & Sicherheit
Společnost zabývající se investičním poradenstvím.
Esthé – Klinika laserové a estetické medicíny
Klinika je vedená MUDr Hanou Rakovou, MBA nabízí služby
laserové
estetické
medicíny,
korektivní
dermatologie,
otorinolaryngologie a kosmetický salon. Naše pracoviště jsou
vybavena špičkovými lasery a nejmodernější technikou, čímž
zajišťuje nejvyšší standart kvality služeb pro klienty. Špičková
odborná úroveň péče o pacienty je garantována odborníky s
dlouholetou zkušeností a zahraniční praxí v oboru estetické a
laserové dermatologie. Naší dlouholetou filosofií je citlivý a
individuální přístup ke každému klientovi a zohlednění kvality nad
kvantitou.
Marie Claire
Luxusní módní časopis, který má i co říct. Mezinárodní perspektiva
a promyšlené zpracování umožňují prezentaci krásy a módy se
svěží výstředností a zároveň v elegantním pojetí. Marie Claire klade
důraz také na mezinárodní reportáže a sociální témata.
MAXIMA REALITY
Je to největší pražská realitní kancelář s velmi úspěšnou
čtrnáctiletou tradicí a pověstí společnosti a kvality. Společnost byla
založena nejprve jako fyzická osoba v roce 1996 paní Martou
Slánskou, o rok později vznikla společnost s ručeným omezeným.

MAXIMA REALITY nyní zaujímá jedno z nejpřednějších míst v
oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí v Praze a okolí.
Global Agent
Firma provádí rekonstrukce bytů a RD na klíč, včetně úklidu. Nabízí
zajímavé i luxusní materiály, obklady, venkovní i vnitřní dlažby.
Provádíme úpravy cest, zahrad, plotů a zídek z přírodních materiálů
(žula, kámen) včetně zaměření, návrhu materiálu.
SILEX
Dodavatel výrobků se značkou SCANquilt - polštáře, přikrývky,
přehozy, dekorační polštářky, ložní soupravy, prostěradla, ubrusy,
dezény.
TURKISH AIRLINES
Jsou nejrychleji rostoucí leteckou společností v Evropě. V současné
chvíli nabízejí spojení do více než 150 destinací po celém světě.
Od května 2010 operují Turkish Airlines 14 letů týdně z Prahy do
Istanbulu.
Cukrárna U Knoflíčků
Domácí cukrárna, kterou najdete v centru Prahy u úpatí Lanové
dráhy, která vede na Petřín.
Další z firemních členů, společnosti Intercatering a CIPA4U jsme
představili v minulém čísle zpravodaje – jsou také našimi hlavními
dodavateli.
Kontakty na všechny naše firemní členy naleznete na webových
stránkách www.helas-ladies-club.cz

Vy, kteří pravidelně navštěvujete setkání klubu víte, že se převážně
konají v Klášteře minoritů sv. Jakuba. K tomuto výjimečnému
prostoru se váže spousta informací a nejedna pověst. Agentura
Helas je také výhradním pronajímatelem historických sálů.
Na pražském Starém Městě, na rohu ulic Štupartské a Jakubské,
se nachází starodávný kostel svatého Jakuba, zmiňovaný již od
dvanáctého století. Chrám i klášter náleží mezi nejzajímavější
pamětihodnosti Prahy, kde se snoubí architektonické styly od gotiky
až po vrcholné baroko. Jedná se o historické prostory, které byly až
do současné doby, vyjma edukativní a hudební činnosti uzavřeny
pro veřejnost.
V tomto klášteře se konala v roce 1311 (nebo 1309) korunovační
hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Pražský hrad
byl tehdy v sutinách a nezbývalo nic jiného, než pro tuto slavnost
zvolit jinou pražskou stavbu. Kolem roku 1337 se v klášteře
uskutečnila druhá svatební hostina Jana Lucemburského
s královnou Beatricií. Později zde působil i Karel IV., který odtud,
jako markrabě moravský, vydal svá privilegia Pražanům. Zároveň
byl chrám sv. Jakuba roku 1374 za jeho přítomnosti slavnostně
posvěcen arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi.
Ve své konečné podobě náležel chrám sv. Jakuba k největším
pražským svatyním a byl místem mnoha slavnostních obřadů,
nejenom sakrálních a funerálních (v roce 1378 zde bylo na
skvostném katafalku vystaveno tělo Karla IV.), ale i jevištěm velmi
významných událostí politického i náboženského rázu (např. roku
1392 se zde konalo zasedání zemského soudu, v letech 1411 a
1414 se tu odbývalo jednání církevních úřadů se straníky
Husovými).
Další zajímavostí na zdejších prostorech jsou překrásná gotická
sklepení, která se jako jediná zachovala při velkém požáru v 17.
století. Zde byla v té době uschována také soška Panny Marie,
která je jinak uložena v zasklené skříni v kostele na hlavním oltáři
již od 15. století. O této sošce se tradovalo, že má zázračnou
moc, a proto jí lidé z celého království přinášeli velmi cenné dary
a častokrát se tak stávalo, že byla socha šperky a perlami celá
ověšena.

Jedna z pověstí vztahujících se ke zdejšímu kostelu praví, že
jednou v době nepokojné zlákala zloděje vidina snadného zisku i
počkal si v kostele do nešpor a pak se v něm nechal zamknout.
Vydal se k soše a natáhl ruce ke kořisti, když tu ho někdo za ty ruce
chytil a on ke své hrůze zjistil, že je to sama socha Panny Marie. Ať
se snažil sebevíc, nemohl se z železného sevření dostat a tak byl
nucen vyčkat na příchod kostelníka, který ihned zburcoval klášter i
ulici a přivedl opata. Ten, když poznal, že není v lidských silách
zločincovu ruku vyprostit, dotázal se sochy zda má být zloději
ruka useknuta. Sotva tato slova dořekl, socha uvolnila své sevření
a zločinec mohl odejít k soudu, kde se soudce přiklonil k názoru, že
je nutno respektovat vyšší vůli a kat na prostranství před kostelem
svatojakubským zločinci ruku odťal. Ruka tato je dodnes v kostele
k vidění, visí na zdi napravo od vchodu, zčernalý to dnes pahýl.

Po krátké přestávce se koncem září opět uvidíme na setkání
dámského klubu, jehož tématem budou různé pohledy na
ekonomiku aneb co vše lze požadovat za investici. O tom, že lze
investovat do vzdělání, starožitností, nemovitostí, finančních
produktů apod. budeme hovořit nejen s hostem večera, paní Danou
Bérovou.
DANA BÉROVÁ
Ing. Dana Bérová byla druhou českou ministryní informatiky. Není
členkou žádné politické strany. Hovoří anglicky, německy a rusky.
Jejím bývalým manželem je Jan Dobrovský, vlivný lobbista, se
kterým má syna. Je absolventkou oboru Automatizované systémy
řízení na pražské Vysoké škole ekonomické. V letech 1987 až 1989
studovala mezioborové studium na Fakultě žurnalistiky Univerzity
Karlovy. Dříve pracovala jako manažerka, specialistka v mediálních
a televizních společnostech nebo konzultantka. Byla také
redaktorkou Československé televize a České televize,
ekonomickou ředitelkou Správy majetku Karla Schwarzenberga,
zastávala rovněž funkci programové ředitelky regionální televizní
stanice TV 3. Je spolumajitelkou obchodní společnosti Sanu Babu
s. r. o., která dováží zboží především z Indie a Nepálu.
Na Ministerstvu informatiky působila od roku 2003 do roku 2006,
ministryní (nahradila Vladimíra Mlynáře) se stala 25. dubna 2005.
Jako ředitelka sekce e-Government a náměstkyně ministra Mlynáře
zodpovídala za projekty využívání informačních technologií ve
veřejné správě (např. Portál veřejné správy) a za oblast
mezinárodní spolupráce především ve vztahu k Evropské unii. Po
svém odchodu z ministerstva neúspěšně usilovala o post ředitelky
České pošty. V lednu 2007 se stala ředitelkou pro rozvoj obchodu
poradenské firmy Gartner, která se zaměřuje na oblast
komunkačních a informačních technologií. Od roku 2009 vystupuje
v pořadu České televize Den D, jako jeden z pěti potenciálních
investorů. Nově je také ředitelkou a majitelkou golfového hřiště na
Slapech.

Agentura Helas jako výhradní pronajímatelem historických sálů
nabízí členům klubu 20% slevu na pronájem prostor. Více
informací naleznete na www.helas.org.

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

