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ÚVODNÍK
Vážené dámy,
je mi velkou ctí, že se společnost Miele
stala generálním partnerem březnového setkání vašeho klubu. Rádi vás však
v Miele Gallery samozřejmě přivítáme
i při jiných příležitostech. Navázání spolupráce s Cosmopolitan Executive Helas
Ladies Club bylo, vzhledem ke společně vyznávaným zásadám, logickým vyústěním dosavadních přátelských vztahů. Stejně jako pro vaše
podnikatelské aktivity jsou i pro Miele podstatné pojmy jako tradice,
kvalita, náročná práce nebo odpovědnost. Za vše hovoří naše firemní
motto „Stále lepší“. Stále lepší se zajisté snažíme být ve všech rovinách
života. Věřím, že se Miele Gallery stane příjemným a inspirativním místem, kde se setkáte se svými přáteli, ale také i místem, kde alespoň na
chvilku zapomenete na každodenní pracovní povinnosti.
Petr Donát
Regionální manažer
Přístroje pro domáctnost
Miele spol. s.r.o.

NEKLUBOVÁ SETKÁNÍ
Od začátku roku jsme pro členy
klubu připravili ve spolupráci s našimi partnery několik mimo klubových setkání. Dvě z nich byla zaměřena na golf a proběhla ve Sportcentru Step pod vedením British &
Czech PGA Professional Steve Bradley. Členové dámského i společenského klubu HELAS NEW ENCOUNTERS CLUB se tak mohli seznámit se
základy populárního sportu nebo si
zdokonalit vlastní techniku.

Třetí setkání se uskutečnilo
v nově otevřené klinice Esthé –
Klinika laserové a estetické medicíny na Národní třídě v Praze 1, kde

bylo pro přihlášené členky klubu
připraven dárkový balíček Alqivimia. Dámy se mohly informovat
o nových poznatcích v estetické
medicíně a osobně se zeptat přímo ředitelky kliniky MUDr. Hany
Rakové nebo někoho z přítomného týmu lékařů.

O dalších mimo klubových setkání, které pro vás připravujeme,
se více dozvíte na webu
www.helas-ladies-club.cz,
kde bude vše od 1. dubna uvedeno. Pozvánky na tato setkání vám
budou i nadále zasílány emailem.

ČLENSKÉ INFO
I pro letošní rok jsme pro všechny členy klubu připravili členské
karty. Kromě jména člena klubu na
nich bude uvedeno přihlašovací
jméno a heslo opravňující majitele
karty ke vstupu do členské sekce
na webových stránkách klubu
www.helas-ladies-club.cz.
Kartu obdržíte na prvním setkání v březnu. Ti z vás, kteří se nemohou setkání zúčastnit, obdrží kartu
poštou, pravděpodobně až společně s pozvánkou na narozeninové setkání. Tyto karty prosím noste
na každé (i mimo klubové) setkání
klubu, můžete být požádáni, abyste se touto kartičkou prokázali.

KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Poslední březnový den se uskuteční první letošní setkání klubu
ZDRAVÍ TISÍCKRÁT JINAK, jehož
generálním partnerem je společnost Miele. Těšit se můžete na interaktivní kulinářskou show Miele,
degustaci italských vín, představení značky Spinalis – zdravotní židle, které byly favoritem projektu
Den D. Dále také na představení
Léčebných lázní Jáchymov, poradenství osobního trenéra a ukázky z jednotlivých lekcí z Balance
Club Brumlovka. Ve spolupráci
s Občanským sdružením Lymfom
Help zhlédneme putovní výstavu
fotografií Sáry Saudkové s názvem
Život na druhou.
Jen připomínáme, že setkání se
tentokrát neuskuteční v klášteře
minoritů sv. Jakuba. Místo i popis
cesty, jak se tam dostat, naleznete
na pozvánkách. Těšíme se na vás.
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KLUBOVÉ OKÉNKO
S novým rokem života dámského
klubu se i letos spojí partneři, díky
jejichž pomoci pro vás připravíme
zajímavá klubová setkání. S těmi,
kteří nás podporují celoročně, se
můžete seznámit nejen na setkáních, ale především na grafických
materiálech klubu díky logům jejich firem. Nejdete je mimo jiné
také na členské kartě 2011 nebo
obálce. Postupně vám představíme všechny, kteří se nás rozhodli
pro letošní rok podpořit.
Firemní člen:
Představíme vám firemní členy pro
letošní rok. Některé již znáte z loňska, jiní jsou noví. Tady jsou první
z nich.
EXPRESS PARCEL SYSTEM
Společnost EPS vznikla a stále existuje proto, aby pomáhala firmám
a společnostem v jejich práci. EPS
totiž doručuje zásilky. Začala s tím
v dubnu roku 1992 a pokračuje i nadále. Poskytuje svým zákazníkům
rychlé, spolehlivé a cenově výhodné kurýrní služby, a to v Praze, po
celé ČR i do světa. Její specialitou
je vytváření logistických řešení pro
distribuci a jejich realizaci a služby
s přidanou hodnotou. Společnost
provozuje květinový e-shop s možností přikoupení dárku a přiložení
přáníčka (e-flowers.cz).
„Členkám Helas ladies clubu nabídneme výborný servis, i bonusy Věrnostního programu a možnost cenového zvýhodnění. Rádi bychom
podporou dámského clubu pomohli ostatním podnikatelkám a tím pomohli také sami sobě,“ říká jednatelka a majitelka Barbora Cornelio.

JARMILA JANUROVÁ – JAJA
PARDUBICKÝ PERNÍK
Firma JaJa slaví 20.výročí založení firmy.Zabýváme se výrobou
a prodejem zdobeného medového perníku s vlastní vyvinutou
technologií výroby jedinečného
těsta s kvalitním zdobením,mnoha prostorovými výrobky. Zcela originální výrobky vyvinuté
v naší firmě jsou Perníkové dezerty a Perníkové minidezerty
různých chutí a vzhledu vyrobené za použití všech ingrediencí
dostupných na našem trhu.Stávají se velmi oblíbeným produktem, vhodným dárkem pro různé příležitosti oslav,k obohacení
slavnostních tabulí i jako svačinka pro děti. Kazety minidezertů
objednávají firmy pro své klienty
jako pozornost.
Sortiment výrobků 2000 druhů svědčí o možnosti vhodného
výběru pro uspokojení i nejnáročnějšího klienta. Naše výrobky
dodáváme do Rakouska, na Ukrajinu, Slovensko, Polsko. Export do
Texasu byl přerušen vstupem do
EU.
V pracovním kolektivu 30 pracovníků máme několik výborných
zdobiček, které proslavují dobré
jméno firmy na cukrářských soutěžích doma i v zahraničí. Jsme držiteli 7 zlatých pohárů, 6 zlatých medailí,5 stříbrných a z počátečních
let soutěží 6 bronzových medailí
za soutěžní exponáty.
Za celou řadu podnikatelských
ocenění uvedu poslední ze dne
12.2.2011 „Zlatá medaile M.D.Rettigové“, věnovala Asociace kuchařů
a cukrářů České republiky za práci
v oboru. Více na www.pardubickypernik.cz.

které jsem získala během setkání s paní Kohoutovou. Měli jsme
příležitost účastnit se Vánočního
varhanního koncertu a slavnostního setkání, kde se naše firma prezentovala výstavkou perníkových
betlémů, perníkových mini dezertů. Dvě naše pracovnice na setkání
předvedli ukázku zdobení perníku
spojenou s ochutnávkou. Jedna
z pracovnic zdobila v kroji,který si
sama ušila. Naše prezentace byla
přivítaná s ohlasem a poznali jsme
zde celou řadu zajímavých osobností.
Klubová setkávání mohou pro nás
přinášet různé možnosti prezentace firmy a tak firmu zviditelňovat
v širším okruhu zajímavých hostů
i navazování kontaktů,“ vysvětluje
Jarmila Janurová firemní členství
v klubu.

CIPA 4U
Firma cipa4u, byla založena pro
všechny ty kdo rádi a kvalitně
jedí i doma, nejen v restauracích a mají rádi servis -péči o zákazníka.
„S dámským klubem spolupracuji
již téměř od jeho vzniku a přijde
mi velmi smysluplný a myslím si,
že všem členkám poskytuje mnoho dobrého,“ říká Silvie Holubová,
která náš klub podporuje již několik let.

„Pro členství v dámském klubu
jsem se rozhodla díky informacím,
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TA NAŠE BÁSNIČKA ČESKÁ
V minulém čísle zpravodaje jsme
představili projekt Celé Česko čte
dětem. Ten nyní vyhlásil soutěž
„Ta naše básnička česká“ aneb celostátní soutěž pro děti i dospělé.
O co jim jde? Chtějí najít v české
literatuře pro děti a mládež báseň, jež se stane „hymnou“, kterou
bude každým rokem zahájen celostátní Týden čtení dětem v ČR: Báseň bude poprvé ctěna významnými osobnostmi ze světa kultury
a umění (např. Jaromír Nohavica,
Ewa Farna, Michael Viewgh a další) 1. června na slavnostní inauguraci 1. Mezinárodního týdne čtení
dětem.

lá a obsahuje minimálně 8 slok
o cca 4 verších. Téma básně není
ničím limitováno. Soutěžící mohou své návrhy posílat na e-mail
kontakt@ctemedetem.cz do 30.
dubna 2011.
Kromě svého tipu by neměli zapo-

PROSBA
Milé dámy, některé z vás byly
osloveny našimi mediálními
partnery nebo i jinými médii,
aby poskytly rozhovor o svém
podnikání, práci nebo životě.
Chtěli bychom vás požádat, zda
byste nám tato články mohly
zaslat. Jste členkami našeho
klubu a my bychom rádi i tato
PR zařadily do našeho monitoringu. Děkujeme.

Sáhněte do svých oblíbených
dětských knížek a vyberte báseň, která je snadno zapamatovatelná, rytmická, vtipná a vesePOŘADATELÉ:

HELAS
new
ENCOUNTERS

club

10. ročník

menout uvést své jméno, adresu,
e-mail, telefon a věk. Vítěz bude
pozván na slavnostní inauguraci,
kde mu bude některou ze zúčastněných osobností předán knižní
poukaz v hodnotě 1000 Kč.

DOSTIHY
I letos dostanou naši
firemní členové a platící
členky možnost strávit
s námi příjemné nedělní
odpoledne na dostizích.
Pro firemní členy jsme
připravili deset pozvánek,
platící člen má k dispozici
pozvánku pro dvě osoby.
Vstupenky do veřejných
tribun budou těmto
členům doručeny poštou.
PARTNEŘI:

BRITISH RACING GREEN DAY
Auto Hase Park Velká Chuchle
neděle 17. dubna 2011 od 14.00 hod

HLAVNÍ PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

®

haute couture, trends, beauty
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ČIA NEWS
V galerii Českého centra Praha je do 2. dubna 2011 k vidění výstava nazvaná Folklore Is Alive! Společná
přehlídka mladých umělců z Česka, Maďarska, Polska a ze Slovenska nabízí neotřelý pohled na tradiční
folklór. Jedním z impulzů pro vznik výstavy je letošní 20. výročí vzniku Visegrádské skupiny.
http://www.cianews.cz/kultura/v-galerii-ceskeho-centra-probiha-expozice-folklore-is-alive/
FOK uvede světovou premiéru skladatelky Sylvie Bodorové
Ve smetanově síni Obecního domu představí FOK 30. a 31. března 2011 světovou premiéru české skladatelky Sylvie Bodorové. Jedná se o 1. symfonii pro bicí a velký symfonický orchestr „Con le campane“,
která byla napsána přímo na objednávku Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.
http://www.cianews.cz/kultura/fok-uvede-svetovou-premieru-skladatelky-sylvie-bodorove/
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