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dost času. Na hřiště si chodím především odpočinout, užít si
přírody a vyčistit hlavu. “

Vážené a milé dámy,
tématem našeho prvního podzimního setkání budou investice
různého druhu. Od investování
do sebe, ať už si pod tím představíte koupi kvalitní kosmetiky
nebo úhradu školného na vysoké
škole, přes investici do věcí, které
přetrvají na dlouhé roky, jako jsou
nemovitosti a drahé kovy. Jako
vždy se budeme snažit připravit
pro vás příjemný večer se spoustou neopakovatelných zážitků.

Helena Kohoutová, zakladatelka klubu

V srpnovém čísle našeho klubového zpravodaje jsme představili
paní Danu Bérovou. Tato výjimečná žena bude čestným hostem
dalšího klubového setkání, které
se uskuteční 22. září. Je nám
potěšením, že jí můžeme položit
několik otázek.
Když jsme si přečetli Váš životopis a přehled Vašich aktivit,
napadlo nás známé Nerudovo
rčení „Čím, jsem byl, tím jsem
byl rád.“ Která z Vašich profesí
byla pro Vás největší výzvou?
„Výzvou byla každá, protože jsem se vždycky musela učit
nové věci a vše budovat od začátku. Velkou odpovědnost
jsem cítila při správě schwarzenbergského majetku a v ministerském křesle.“
Na vysoké škole jste vystudovala obor Automatizované
systémy řízení. Jak jste se odtud dostala k žurnalistice?
„Žurnalistiku jsem v 80. letech začala studovat z čistě
pragmatických důvodů, byl to jeden z mála oborů, kde šlo
zůstat na volné noze.“
Jak se Vám líbila práce redaktorky?
„Začínala jsem v československé televizi těsně po roce 89,
takže jsem se velmi rychle dostala k práci, na kterou se
normálně čekalo mnoho let. Moc mě to bavilo.“
Vystupujete v pořadu České televize DEN D jako jeden z
potencionálních investorů. Který podnikatelský nápad
Vás nejvíce nadchnul nebo naopak pobavil?
„K pobavení jich bylo hodně, třeba nápad, jak umožnit předjíždění ve Formuli 1 pomocí objížděk. Zaujalo mě několik
projektů, ke kterým autoři přistupovali s kreativitou a nasazením.“
Jste spolumajitelkou golfového hřiště, takže předpokládám, že hrajete golf. Jaký je Váš HCP?
„Letos jsem se zlepšila a mám HCP 21. Hraji teprve čtvrtý
rok, ale předtím jsem se dlouho chystala a pořád nebylo

„Jak se Vám povedlo skloubit práci s výchovou syna?
Co na synovi obdivujete?“
„Obávám se, že se mi to často nepodařilo. Oceňuji především to, jak dobře zvládá často hektickou atmosféru naší
domácnosti a má velký nadhled. “
Čím jste chtěla být jako dítě a čím byste si přála být
dneska?
„Byla jsem vzorná holčička, co chtěla být učitelkou. Kdybych
si dnes mohla vybrat a měla samozřejmě talent, bavilo mě
být architektkou nebo designérkou.“
Máte nějaké motto?
„Stejně jako přání čím chci být, i motta se mění podle doby.
Často si opakuji oblíbené „hlavně se z toho ne…“. A čím
jsem starší, tak více dám na moudrost své maminky a
snažím se trápit jen tím, co dokážu změnit a ostatní přijímat
s pokorou.“
Jaké jsou Vaše koníčky kromě golfu. Čtete?
„Čtu pořád a hodně. Musím mít něco rozečteného, abych
byla klidná. Mám hodně oblíbených autorů, ale v poslední
době mě nejvíce baví paměti a životopisné knihy. Jsou totiž
většinou napínavější, než nejlepší fikce.“
Více o jejím životě a zkušenostech se dozvíte přímo na
našem společenském večeru s názvem INVESTICE.

„Během příprav k setkání o investicích jsem si uvědomila, že
žijeme převážně v materiálním
světě obklopeni čísly a konkrétními věcmi, na které si můžeme sáhnout. Neříkám, že je to
špatně. Naopak je to dobrý základ pro kvalitní rozhodnutí. Já
však svá rozhodnutí potřebuji
podložit ještě něčím jiným. Stává
se mi, že i přesto, že si vše dobře
spočítám a „osahám“, cítím, že
něco není v pořádku. S tím máme
zkušenost všichni, ne všichni však vlastní intuici posloucháme.“, říká Helena Kohoutová.
Proto nás napadlo oslovit významnou pražskou kartářku,
paní Markétu Vostrou, která se už téměř dvacet let zabývá
výkladem tarotu. Je také autorkou knih Vostrá škola života a
Vostrá dračí stezka. Ženy, která tvrdí, že čarodějnice je
každá žena, která dokáže uchopit svůj potenciál a proměnit
jej v moudrou, klidnou a léčivou sílu, jsme se zeptali na její
postoj k pověstnému „šestému smyslu.“
Lidé Vás kontaktují, aby si potvrdili správnost svého
rozhodnutí ve spoustě životních situací. Ptají se vás na
radu ohledně vztahů, seberealizace a zdraví. Patří mezi
časté otázky i hledání řešení v pracovní a finanční
oblasti? Jaká je Vaše role a jak jim můžete pomoci?
„Oblast mého působení, tedy astrologie a výklad Tarotu,
dává značně rozsáhlé možnosti sebepoznání. Je to jednak
poznání na úrovni vědomé a samozřejmě i úrovni skryté,
nevědomé. Tato odvrácená strana našeho Já nám je zrcadlena v každodenní vnější realitě. A k naší každodenní rea-

litě samozřejmě patří i naše práce a finance. Tyto sektory
našeho života nám odrážejí naši schopnost materializace,
schopnost etablovat se ve hmotném světě a cítit se v něm
jistě a zabezpečeně. Skoro každý klient, který přichází na
konzultaci, se o tuto oblast zajímá. Pokud má s prací či
financemi problém, má role spočívá v pomoci objevit skryté
či viditelné, leč pro subjekt složitě uchopitelné bloky a
překážky, které mu brání v plném rozvinutí svých schopností a jejich uplatnění v realitě. Sem patří většinou nesebedůvěra, komunikační problémy, neschopnost správně se
ohodnotit, strach ze ztráty jistot apod. Možná nejdůležitější
pro tuto oblast je nalézt nejdříve správný vztah k sobě samému. Zjistit, kým jsem, a tím pádem i co tu vlastně mám
dělat. Jaký je můj úkol, k čemu mám vlohy, talenty? Co bylo
potlačeno v dětství? Proč si dnes již netroufám obnovit tento
tok životaschopné energie? Astrologie velice dobře mapuje
jednak vrozené dispozice k našim výdělečným schopnostem a v jaké oblasti své talenty uplatníme v co největší míře. A samozřejmě má k dispozici i aktuální tranzity. Tedy
kdy je dobré investovat, požádat o zvýšení platu či kdy je
čas na zásadnější změny. Tarotový výklad pak zpřehlední
stav věci a její vývojové tendence. Zvlášť když jsme na životních křižovatkách a máme obavy z rozhodnutí, respektive jeho následků. Nechybí ani praktické postupy. Ty jsou
rozhodně individuální , ale obecně sem patří odstranění bloků, které brání větším možnostem uplatnění a tím pádem i
finančního zhodnocení našeho potenciálu. Nebo třeba úprava bytu z hlediska Feng Šuej, tedy harmonizace z hlediska
energií. “
Další informace naleznete
www.helas-ladies-club.cz.
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14. září - 3. klubové setkání OCP
Hostem třetího klubového setkání soutěže Ocenění Českých Podnikatelek - OCP byl rodák z Českých Budějovic,
poradce ministra průmyslu v letech 1993 – 95, viceguvernér
a pozdější guvernér České národní banky, současný kandidát na pražského primátora, pan Zdeněk Tůma. Tohoto
setkání, které již tradičně proběhlo v prostorách Kláštera
minoritů sv. Jakuba v Praze, se zúčastnili i letošní finalistky
soutěže, kterých je v letošním finále 25.

zorech na působení žen v oblasti ekonomiky i politiky,
dokonce i o jeho pohledu na Kaplického chobotnici a o tom,
co podle něj Praha potřebuje. Během následné diskuse
zajímali přítomné hosty především jeho znalosti z oblasti
řízení ekonomiky státu, a také to, jaká by měla podle něj být
role primátora našeho hlavního města. .

22. září – Setkání na téma INVESTICE
První poprázdninové setkání klubu. Těšíme se na vás.
26. září – dostihy
Poslední zářijovou neděli se uskuteční 89. ročník
Svatováclavské ceny, druhého nejstaršího dostihu u nás,
který pořádá Helas New Encounters Club Agentury Helas
na dostihovém závodišti Auto Hase Park Velká Chuchle.
Pro hosty je připraveno osm dostihů s možností sázek,
galerie designu na VIP promenádě, výstava diamantových
šperků Köttner a další doprovodný program.
14. října – Dopřejte si odpočinek, zdraví , krásu a zábavu
Setkání nejen na téma ženské krásy se uskuteční v říjnu již
poněkolikáté. O zajímavostech z tohoto oboru si
popovídáme s našimi dlouholetými partnery z kliniky Esthé.
Hostem bude také režisérka a dokumentaristka Helena
Třeštíková.

V červenci jsme přesně popsali postup, jak se rychle a
jednoduše zaregistrovat na klubová setkání. Několik z vás
to již vyzkoušelo a úspěšně potvrdilo svoji účast. Těmto
odvážným dámám děkujeme a doufáme, že vás bude
postupně přibývat.

Jak už jsme vás informovali výše, připravujeme na poslední
zářijovou neděli 89. Svatováclavský dostih. Všem členům
klubu nabízíme možnost se přijít podívat. Připravili jsme pro
ně 2 volné vstupenky do veřejných tribun, které již obdrželi
společně s pozvánkou na setkání s paní Bérovou. Pro
firemní členy jsme poskytli 10 volných vstupenek, které také
obdrželi poštou.
S panem Tůmou jsme si popovídali nejen o jeho působení
ve funkci guvernéra ČNB a jeho primátorských ambicích,
ale také o tom, co dělá jeho žena, jak relaxuje, o jeho ná-

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

