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Milé dámy, vážené členky,
Babí léto skončilo a vypadá to, že nám
brzy začne opravdová zima.
Obchody se začínají připomínat
vánoční výzdobou a u nás vrcholí
přípravy na vánoční akce a především
náš tradiční klubový varhanní koncert.
Měsíc listopad je pro nás velmi
významný, protože jsme vyhlásili
vítězky soutěže Ocenění Českých
Podnikatelek a příští týden vyhlásíme
vítěze dalšího zajímavého projektu,
kterého jsme pořadatelem 13. ročník Exportní ceny DHL HSBC.

večerem nový koncept Gemology Cosmetic v České republice.
Osobně jej uvedla tvůrkyně konceptu, paní Christell Lanoa, jejíž
životní vášní jsou drahé kameny a kosmetika. Diamanty a
drahé kameny však známe především v provedení luxusních
šperků, které krášlí a ještě jsou vynikajícím investičním
nástrojem. Diamant je věčný a na své hodnotě pouze nabírá.
Tuto filozofii představil významný český klenotník, jehož rodina
od r. 1919 zastupuje tradici obchodování s diamanty
v Čechách, pan Tom Köttner.
Pokud hovoříme o investicích, nemohli jsme zapomenout na
investování v oblasti nemovitostí a rezidenčního bydlení. Proto
jsme se obrátili na profesionály v oboru, společnost
PasserInvest Group.

Na poslední setkání dámského klubu v letošním roce se těší
Vaše

Helena Kohoutová

V rámci letošních setkání jsme měli příležitost setkat se se
spoustou zajímavých hostů. V březnu jsme si prohlédli prostory
luxusní „čtyřkotvičkové“ GolfYacht Prague na Rohanském
ostrově a popovídali si s českou lékařkou, internistkou a
systemickou terapeutkou MUDr. Kateřinou Cajthamlovou.
V květnu jsme společně s panem Ivo Mathé oslavili naše 11.
narozeniny v hotelu Park Inn. Červen byl ve znamení
nadcházejících prázdnin a my si užívali na varhanním koncertu.
Po prázdninách jsme přivítali Danu Bérovou a před několika
dny jsme si popovídali s MUDr. Hanou Rakovu, MBA, Doc.
MUDr. Janem Měšťákem a dokumentaristkou Helenou
Třeštíkovou.
Také jsme letos získali mnoho nových partnerů, s jejichž
pomocí jsme naše setkání realizovali. Jejich představení
naleznete na našem webu www.helas–ladies-club.cz.

INVESTICE a COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES
CLUB
Poslední letní den se v prostorách Kláštera minoritů sv. Jakuba
uskutečnilo další ze setkání dámského klubu COSMOPOLITAN
EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB na téma investice. Ty byly
během večera skloňovány v mnoha pádech.
Roman Frkous, zástupce generálního partnera klubu GE
Money Bank, popovídal o odkazu T.A. Edisona, který je
autorem loga banky, které se používá dodnes. Hovořil také o
zkušenostech, zázemí a tradicích banky.
Hostem večera byla dáma proslavená nejen jako významná
žena – investorka a jedna z protagonistek pořadu České
televize DEN D, ale také bývalá ministryně informatiky, bývalá
správkyně majetku Karla Schvarzenberga a spolumajitelka
golfového hřiště na Slapech, paní Dana Bérová.
Stále uznávanější investicí je investování do vzdělání. S
kvalitami a výhodami MBA programu Anglo – American
University hosty seznámila proděkanka Katarina Svítková.
Překvapilo nás, že se luxusní kosmetika vyrábí i z drahých
kamenů jako jsou diamanty a safíry. O tom informoval
generální partner večera, společnost Dermitage zahajující tímto

PODZIMNÍ SETKÁNÍ – ODPOČINEK, ZDRAVÍ, KRÁSA A
ZÁBAVA
Osobnosti jako MUDr. Hana Raková, MBA; Doc. Jan Měšťák,
CSc. slibují spoustu nových a především zajímavých informací
z oboru laserové estetické medicíny a plastické chirurgie.
Jméno Heleny Třeštíkové zase zaručuje skvělý zážitek z oboru
dokumentaristiky. Všechny tyto tři hosty přivítala Helena
Kohoutová, zakladatelka dámského klubu COSMOPOLITAN
EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB, na říjnovém setkání
v klášteře minoritů sv. Jakuba. V jeho úvodu představila Milada
Franek, zástupce celoročního generálního partnera klubu GE
Money Bank, přítomným krátký spot ke svému novému projektu
„Život nápadům“, jehož tvářemi jsou i některé z členek klubu.
Tento projekt má za cíl podporovat ženy s chutí začít podnikat
a vytvořit silnou komunitu, kde ženy najdou nejen inspiraci, ale i
rady a užitečné informace.
MUDr. Hana Raková, MBA, ředitelka Esthé – Kliniky estetické
medicíny a.s., která se specializuje na laserovou estetickou
medicínu a korektivní dermatologii, představila kromě novinek
také nově otevřenou kliniku na Národní třídě. „Otevřením
druhého centra s našimi službami tak vycházíme vstříc
rostoucímu zájmu zákazníků o moderní, neoperační a vysoce
účinné metody léčby dermatologických chorob či estetických
vad,“ říká MUDr. Raková. Stejně jako MUDr. Raková i Doc.
MUDr. Jan Měšták, CSc. je člověkem, který s dámským klubem
spolupracuje již celých jedenáct let. Přednosta Kliniky 1. LF UK
a vedoucí Centra komplexní chirurgické péče o ženy
s onemocněním prsu ve Fakultní nemocnici v Praze Na
Bulovce, který se ve vzdělávací oblasti zaměřuje na výchovu
budoucích plastických chirurgů a zastává také funkci vedoucího
Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, všechny přítomné hosty
houževnatě upozornil na stále se zvyšující počet neodborně
provedených estetických operací provedených na jiných

promenádě. Galerie módy pro ženy a oční optikou Horus Optik
Emotion Studio, kosmetickým studiem La Femme , Avere
obchodu s francouzskou bio kosmetikou a NailTek, vyvrcholila
tombolou o luxusní perly značky Köttner. Pro dámy v klobouku
byl připraven dárek od společnosti Somatoline Cosmetic,
pánové si odnesli maličkost od Davidoff. Nejmladším udělalo
radost malování na obličej a ochutnávka gumových sladkostí
Haribo.

pracovištích. Také poukázal na rizika s nimi spojená a
zdůraznil, že reparace jsou mnohem složitějším a náročnějším
zákrokem i pro zkušené plastické chirurgy. „Jde o memento
doby v této oblasti, “ řekl MUDr. Měšťák, zakladatel a vedoucí
lékař Kliniky plastické chirurgie Esthé.
Krátký sestřih svých Manželských etud po dvaceti letech
představila režisérka, pedagožka a dokumentaristka Helena
Třeštíková, která dodnes natočila více než 40 dokumentárních
filmů zaměřených převážně na mezilidské vztahy a sociální
problémy.
Během večera představila své novinky také společnost
Biomedica, pan Jan Culek, ředitel společnosti CalderaSpas,
seznámil hosty s třicetiletou tradicí unikátního systému relaxace
a hydroterapie vířivek. Po celý večer byli přítomni i hlavní trenér
společnosti a výživový poradce společnosti InSPORT line
TRENÉR, kteří po skončení oficiální části večera zodpovídaly
dotazy dam. Partnerem večera byl také unikátní klubový
relaxační a welnessový projekt Monsoon Spa, který si pro
členky připravil úžasné předvánoční překvapení – více
informací naleznete v BONUSY PRO ČLENKY.
89. SVATOVÁCLAVSKÁ CENA CARLSON

Vrcholem poslední zářijové neděle v AUTO HASE PARKU
Velká Chuchle byl 89. ročník Svatováclavské ceny Carlson na
1200 metrů. V tradičním nejvýznamnějším sezónním testu pro
sprintery nakonec zvítězil tříletý hnědák Line Honey. Nejen na
něj si mohli vsadit hosté partnerů dostihového dne. Kromě
sázek byl pro hosty představen bohatý doprovodný program
spolu s galerií designu s unikátními postelemi Savoir Beds a
Hästens, nadčasovým i konzervativním designem Hülsta,
doplněný o krbové příslušenství AC-T Servis. Malé i větší
potěšilo audio i video Bang & Olufsen a všechny zaujal koncept
luxusní relaxace a hydroterapie CalderaSpas na VIP

ZIMNÍ VARHANNÍ SLAVNOST
30. listopadu se uskuteční poslední letošní setkání. Tentokrát
se můžete těšit na varhanní koncert v podání titulární varhanice
Ireny Chřibkové. V rámci dobročinného bazaru bude možnost
také zakoupit CD s vánočním koncertem, na jehož vydání se
podílela i Agentura Helas Veškerý výtěžek z prodeje tohoto CD
jde na obnovu a renovaci Svatojakubských varhan.

3. listopadu bude vyhlášen třetí ročník soutěže Ocenění
Českých Podnikatelek – OCP, jehož předchozích ročníků se
zúčastnily i některé z členek našeho klubu. Doufáme, že i
letošní vítězky rozšíří naše řady.

Vzhledem k blížícímu se vánočnímu času připravili naši partneři
pro členky dámského klubu speciální vánoční bonusy.
SPOLEČNOST INTERCATERING, která na našich setkáních
zajišťuje skvělé občerstvení, připravila pro členky speciální
slevu na nákup dárkových poukazů do restaurace Klášterní
Šenku. Posezení v Šenku jistě ocení nejen vaši blízcí, ale i
obchodní partneři. Poukázky existují v hodnotách 500,- a
1.000,- Kč. V případě zájmu prosím kontaktujte přímo Agenturu
Helas, my pro Vás poukázku zajistíme.
MONSOON SPA
Tento úžasný relaxační a welnessový projekt, který provozuje
unikátní exotické lázně v centru Prahy, si pro 10 členek
dámského klubu připravil jednou kouzelné odpoledne. Více na
www.helas-ladies-club v sekci Bonusy pro členky.

Zakladatelka klubu, Helena Kohoutová, se stala
patronkou
(členkou
Advisory Boardu) projektu Ge Money Bank
Život nápadům, který
pomáhá ženám uskutečnit první krok v
podnikání a zároveň má
za cíl vytvořit silnou
komunitu žen, která
prostřednictvím
životních příběhů a rad
úspěšných podnikatelek
zapojených do projektu,
dává ženám prvotní
impuls. Kromě ní byly do
projektu zapojeny vybrané členky dámského
klubu a vítězky předchozích ročníků soutěže
Ocenění Českých Podnikatelek – OCP.

