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ÚVODNÍK
Vážené čtenářky,
Hotel Park Inn Prague se již po druhé stal hostitelem a generálním partnerem narozeninových oslav Cosmopolitan Executive Helas Ladies Clubu. Navázali jsme tak na dlouholetou tradici a ve spolupráci s organizačním týmem agentury Helas, jsme pro Vás připravili další z řady setkání členek při oslavě 12. narozenin.
Přátelská, neformální atmosféra se opět setkala s kvalitně připraveným večerem, kterým tradičně provázela paní ředitelka Helena Kohoutová. Profesionální přístup ke svým členům a klientům, které vyznáváme také my, si získal sympatie vedení
hotelu. Další aktivity klubu a rozvíjení spolupráce budeme s potěšením podporovat
i nadále.
Věřím, že reprezentativní prostory historické
budovy hotelu, jejíž vznik se datuje do roku
1907 a umění kuchařského týmu pod vedením pana Miloše Fojta, byly tou nejlepší pozvánkou na další společné akce.

S pozdravem
Lukáš Moureček
Director of Sales – Corporate

KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Jedna, dvanáct, dva, sto čtyřicet…
Tato čtyři čísla by mohla charakterizovat májové setkání dámského
klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE
HELAS LADIES CLUB. Jedna žena,
v tomto případě Helena Kohoutová, před dvanácti lety založila dámský klub. Druhého května jsme už
podruhé slavili v hotelu Park Inn
Prague ve společnosti téměř sto
čtyřiceti dam. Už rozumíte?
Největším dárkem byla kromě narozeninového dortu z Cukrárny
U Knoflíčků především přítomnost
výjimečné ženy a přední české fotografky Sáry Saudkové. Nehovo-

řilo se jen o fotografiích, ale také
o jejích dětech, životě s Janem
Saudkem, o tom, co se od něj naučila a jaká byla cesta, která ji dovedla až sem.
Mezi dalšími gratulanty byli i zástupce celoročního generálního
partnera GE Money bank, ředitel
komunikace pan Roman Frkous,
společnost Cosmetics ATOK International a její majitelka Anastázie
Skopalová, paní Petra Andělová
majitelka Horus Optik Emotion
Studio, Ing. Jaroslav Červinka, obchodní ředitel Moser, Esthé – klinika laserové a estetické medicíny
v čele s MUDr. Hanou Rakovou

a Mgr. Sylva Cerhová z módního
butiku Arabella Fashion. Ta si společně s dcerou Lucií připravila kromě módní přehlídky nových modelů i malé překvapení.
Během večera si hosté mohli vychutnat nejen pohled na výstavu
fotografií slečny Sáry a jedinečné
čokoládové pralinky z Cukrárny
Saint – Tropez, ale především pak
slavnostní klubovou náladu, která
panoval mezi všemi přítomnými.
Nechyběla ani tradiční tombola,
jejíž výtěžek byl věnován na podporu občanského sdružení Lymfom Help.
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KLUBOVÉ OKÉNKO
Už v březnovém čísle jsme představili některé z nových firemních členů
dámského klubu. Tady jsou další.
SILEX spol. s r.o.
Firma provozuje vlastní maloobchodní siť s bytovým textilem
zn. SCANquilt, nabízí široký sortiment povlečení, prostěradel,
přikrývek a polštářů vč. dekoračních, plédy, přehozy, ubrusy, prostírání, utěrky, ručníky, osušky,
župany, kapesniky. Prodejny je
možné navštívit ve všech větších
městech v obchodních centrech.
Adresy prodejen v Praze: OC Nový
Smíchov, Kotva, OC Chodov, DBK,
Flora, OC Letňany, Europark Štěrboholy, Šestka, NC Eden.

Ertrag & Sicherheit,
Vermögensberatung GmbH.

víjejících trzích v Číně, Brazílii, Indii
atd. Naše portfolio zahrnuje rovněž
investice do zlata a stříbra (slitky
i mince) jako uchovatele hodnot
a VIP úložky International Capital
Management AG Liechtenstein.
Klademe důraz na nezávislost, profesionalitu, výnos, právní jistotu
a diskrétnost švýcarských bank.
Členkám Cosmopolitan Executive
Helas Ladies Club nábízíme 1 hodinu konzultace zdarma.
„Budu ráda, když se budu moci setkat s některými členkami i mimo
pořádané akce, abychom si mohli podrobněji popovídat o našich
činnostech. S dámským klubem
spolupracuji téměř od jeho začátku. Potkala jsem zde mnoho zajímavých osobností. Setkávají se zde
lidé, kteří již něco dokázali, a proto
respektují jeden druhého. Akce Klubu jsou ideální příležitostí navázat
kontakty s úspěšnými lidmi, které
lze dále obchodně i lidsky rozvíjet.“,
říká Zdeňka Chromíková.

Výnos & Jistota, majetkové poradenství
Vytváříme hodnoty prostřednictvím investic do věcných hodnot,
které poráží inflaci a nepodléhají
znehodnocení peněz. „Ke zlatu se
dostane ten, kdo odloží nejméně
jednu desetinu výdělku, aby zabezpečil majetek pro sebe a svou rodinu.“ Nejbohatší muž v Babylóně.
Našimi partnery jsou renomované světové investiční společnosti
s dlouhodobou historií jako např.
BNP Paribas Investments Partners,
Franklin Templeton Investments,
LCF Rothshild Group, Black Rock,
atd. Rodinné majetkové účty s každodenní likviditou a neomezené
v čase umožňují drobným klientům
dostat se na úroveň velkých investorů a profitovat na rychle se roz-

MetLife Amcico

k naprosté špičce ve světě financí.
Pečujeme o více než 90mil klientů. Amcico pojišťovna a.s. zahájila
svou činnost na českém trhu v říjnu 1992, je známá svou vynikající
péčí o své klienty.
Každý z nás má někoho na kom mu
záleží a chtěl by mu dopřát jen to
nejlepší. Ať už je to partner, děti
nebo vnoučata. Výběrem některého z našich investičních, spořících
a zdravotních programů můžete
sobě a svým blízkým poskytnout
dostatečný kapitál pro jejich první samostatná rozhodnutí. Máte
možnost pro své děti, nebo vnoučata zajistit prostředky potřebné
k získání např. kvalitního vzdělání.
Zároveň si můžete pro sebe zajistit potřebnou rentu při odchodu
do důchodu, nebo pro předčasné
ukončení pracovních aktivit.
Naše rizikové programy vám pomohou usnadnit léčbu či zajistit
nadstandardní péči a to i v případě vážných onemocnění (mezi
které patří např. rakovina, infarkt
myokardu, bakteriální meningitida, ztráta řeči…). Novinkou v této
oblasti je pojištění pracovní neschopnosti s plněním již od 1. dne.
„Ráda se s vámi setkám a poradím
Vám.“, slibuje ředitelka agentury
Hana Křížková.

je jedním z největších globálních
poskytovatelů životního, investičního a úrazového pojištění. Patří

ČLENSKÉ INFO
Je nám dvanáct let, a proto je jasné, že jsme ve věku, kdy by nám veškeré
technické vymoženosti dnešní doby neměly dělat problém. V loňském
roce jsme připravili nové webové stránky, letos jsme si založili FACEBOOK. Věříme, že mnohé z vás to již zaregistrovaly. Prosím, staňte se
i Vy našim fanouškem na stránkách. Mimo jiného zde najdete i fotky ze
setkání klubu a rozhovory s našimi členkami.
http://www.facebook.com/#!/pages/Cosmopolitan-Executive-Helas-Ladies-Club/132958836773287
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PŘEDSTAVUJEME – Sára Saudková
„Fotografie je zázrak, protože nám
dovoluje zkrotit a zastavit čas a ukázat neuchopitelné: pohyb, emoce,
bolest i krásu. Probouzí k životu
naše vzpomínky na to, co máme
rádi. Jsem maminkou čtyř cvalíků,
která namísto vařečky a žehličky
drží v ruce fotoaparát. A nedělám
nic jiného, než že objektivem nasávám do negativů všechno, na čem
mi záleží a co spolehlivě pomine:
lásku, radost, smutek i touhu, vůni
dětí, samotu i čekání. Jsou to příběhy, které se mi honí hlavou a které
čtu v lidech - listuji v nich jako v knize. Každý člověk si v sobě nese své
tajemství, které unese jen fotografie, aniž by prozradila všechno.“
Sára Saudková, česká fotografka
pocházející z Moravy, manažerka
a dlouholetá přítelkyně fotografa
Jana Saudka – používá jeho příjme-

ní ačkoliv nikdy nebyla jeho manželkou. Fotografuje od roku 1999, vede
firmu Saudek.com. Sama svou funkci
nazývá Janova pravá ruka. Se synem
Jana Saudka Samuelem má čtyři děti
– Sáru, Samuela, Jana a Oskara. Žijí
v Praze – Hlubočepích, v městské části, kterou Sára považuje za Prahu s vizáží venkova. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou
absolvovala v roce 1990. Vystudovala
Výrobně ekonomickou fakultu, obor
Ekonomika práce. Právě na vysoké
škole se poprvé setkala s dílem Jana
Saudka, které ji zaujalo, neboť považovala jeho styl za originální. Chtěla
se s ním setkat a tak se rozhodla napsat mu dopis. K jejich setkání došlo
v roce 1991. Tehdy jsem za ním přišla
s přáním podat mu ruku a poděkovat.
No a já přišla a už jsem zůstala, řekla
slečna Sára v rozhovoru pro Studentský list.

Mezi její dílo patří například fotografie pro ABSOLUT VODKU „Absolut Sarah“, 2004 byla zařazena do umělecké
sbírky Absolut, fotografie Pražské komorní filharmonie, Praha, 2006–2007,
portréty 12 českých osobností pro
D.I.C., 2010 – Miloš Forman, Jiří Suchý,
Karel Gott, Jiřina Bohdalová & Simona Stašová, Hana Maciuchová, Ivana
Chýlková, Antonín Panenka, Chantal
Poullain, Lukáš Pollert, Alena Šeredová, Vlastimil Harapes.

ČIA NEWS
V Pekelné komedii na Pražském jaru vystoupí John Malkovich
V rámci 66. ročníku Pražského jara vystoupí letos 2. června od 20:00 hodin v roli recitátora v hudebním
projektu Pekelná komedie americký herec, režisér a producent John Malkovich, hvězda známá domácí
veřejnosti z množství sugestivních filmových rolí. Malkovich byl oceněný na loňském Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary Křišťálovým globem za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
http://www.cianews.cz/hudebni-festival/v-pekelne-komedii-na-prazskem-jaru-vystoupi-john-malkovich/
Zvýhodněné lístky na Dominga jsou v prodeji do konce května
Tváří 20. ročníku MHF Český Krumlov je legendární umělec, „největší pěvec moderní doby“, „král opery“
Plácido Domingo, který v Českém Krumlově vystoupí na galakoncertu pod širým nebem dne 20. srpna
2011 od 20:00 hodin v prostorách P2 - City parking.
http://www.cianews.cz/kultura/zvyhodnene-listky-na-dominga-jsou-v-prodeji-do-konce-kvetna/
Osobnosti doporučují: Anda-Louise Bogza
Do pravidelné rubriky Osobnosti doporučují nám na začátku května odpověděla na otázky významná operní pěvkyně, nositelka Ceny Thálie v oboru opera za rok 2007, sopranistka Anda-Louise Bogza. Momentálně
je velmi zaneprázdněná, jelikož zkouší Leonoru v Trubadurovi ve Státní opeře Praha. Naše čtenáře srdečně
zve nejen na tuto scénu, ale rovněž do Národního divadla Praha.
http://www.cianews.cz/kultura/osobnosti-doporucuji-anda-louise-bogza/
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