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KLUBOVÁ SETKÁNÍ – DÁMSKÝ KLUB A ŽIVOT NÁPADŮM
Setkání s názvem ŽIVOT NÁPADŮM, pořádané dámským klubem COSMOPOLITAN EXECIUTIVE
HELAS LADIES CLUB ve spolupráci
s GE Money Bank a jejich stejnojmenným projektem, hostilo v pondělí 5. září dvě velmi zajímavé dámy.
Mandarin Oriental Prague tak mohl
ve svých prostorách přivítat čestného hosta večera, malířku Emmu
Srncovou a druhého hosta, kterým
byla ředitelka a zakladatelka privátní letecké společnosti Grossmann
Jet Service, Dagmar Grossmann.
Ta byla mimo jiné jmenována mezi

10 nejlepších lídrů European Business Aviation a časopisem Business
People nominována mezi TOP 300
rakouských manažerů. Tyto dvě
dámy nebyly osloveny náhodou,
jejich život inspiruje ženy k rozvoji
naplnění svých vizí, rozvoji podnikání a toho, jak jít svojí cestou
a což bylo hlavním mottem večera
a je společné pro Helenu Kohoutovou, zakladatelku klubu a projektu
Život nápadům. Radou obou žen,
jak proměnit své nápady ve sny, je
jednoduchá – nikdy se nevzdávejte
a buďte sví.

ÚVODNÍK

Magický večer umocnila přehlídka italské značky Luisa Spagnoli, návštěva lázní The Spa Mandarin
Oriental Prague , které vznikly v původní renesanční kapli ze 14. Století
a byly v hlasování čtenářů prestižního časopisu Luxury Spa Finder
vybrány jako nejlepší v Evropě.
Čestní hosté se usadili do křesla pro
hosta od společnosti INNEX stínidla
a design, v areálu hotelu dámy obdivovaly luxusní vůz LANCIA, výstavu hodinek Hodinářství Bechyně
Longines, šperky Diamond&Pearls, výstavu obrazů Emmy Srncové
a mohly se zapojit do dobročinného bazaru ve prospěch Celé Česko
čte dětem.

Milé dámy,
jsem velice ráda, že se ještě jednou mohu při psaní tohoto textu vrátit k příjemnému zářijovému večeru, který jsme společně
mohly strávit. Nestává se často,
že dvě aktivity se tak přirozeně
doplňují a podporují. V případě
setkání Helas Ladies Clubu a projektu Život nápadům to tak je. Je mi potěšením, že mohu být součástí téhle úžasné komunity žen.
NIKDY SE NEVZDAT a BÝT VŽDY SVÁ to jsou dvě rady dvou inspirativních
dam, které během večera zazněly. Paní Dagmar Grossmann a paní Ema
Srncová jsou příkladem činorodých žen plných energie a jejich nakažlivý
entuziasmus vlil všem přítomným optimismus do žil.
Inspirace, odvaha, sebevědomí, kuráž a schopnost pustit se do nových
věcí, to jsou hlavní myšlenky projektu Život nápadům a naše společné setkání opět ukázalo, že je mnoho žen, které tyto myšlenky naplňují. Věřím,
že nadšení, nápady a zajímavé příběhy budou dále přibývat i na našem
webu www.zivotnapadum.cz. Připojte se i Vy ke komunitě žen, které mají
chuť jít za svým cílem a snem.
Těším se na viděnou na dalším setkání
Milada Franek
Brand Strategy & Management, GE Money
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KLUBOVÉ OKÉNKO
Čestným hostem zářijového setkání
byla malířka Emma Srncová. Některé z vás si mohly poslechnout
povídání živě. Pro ty, které nebyly
přítomny, přinášíme její krátké představení.

Emma Srncová
narodila se 22. 8. 1942 jako Emma
Macenauerová. Ve čtrnácti letech
nastoupila na gymnázium v Karlových Varech. Po roce se vrátila
do Prahy, kde gymnázium dostudovala. Ve druhém ročníku začala
navštěvovat kurz pro manekýny
a už v šestnácti letech absolvovala svůj první zahraniční zájezd do
Vídně. Po maturitě se živila jako
fotomodelka nebo točila reklamy a jezdila na módní přehlídky.
V roce 1960 nastoupila do Čer-

ného divadla Jiřího Srnce jako
herečka a zde zůstala dvacet let.
Malovat začala až v Černém divadle pod vlivem svých kolegů výtvarníků. Později spolupracovala
na divadelních výpravách, dělala
kulisy, malovala oponu a vytvořila
celou výpravu k Modré pohádce
v Bratislavě. Profesionálně začala malovat až po rozvodu s Jiřím
Srncem v roce 1960. Nechala se
zaregistrovat u Fondu výtvarných
umělců v oboru hračka a loutka.
Vystavovala už na mnoha místech
světa, např. v SRN, Velké Británii,
Španělsku, Monaku, Švýcarsku,
Portugalsku. Má tři děti a byla třikrát vdaná.
Po škole jste se živila jako modelka.
Bavilo Vás to?
Byla jsem nadšená, za prve mne
zbavili mindráku z hubených nohou a za druhé jsem začala jezdit
po světě, bez dohledu svých rodičů.
Jak jste se od profese manekýny dostala k Černému divadlu?
V rámci cestování, jsme předváděli módu na československé vý-

NEKLUBOVÁ SETKÁNÍ
Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club pro vás na konci července
připravil společně s přední českou
návrhářkou Jaroslavou Procházkovou malé módní odpoledne přímo
v ateliéru návrhářky.
Jaroslava Procházková o své tvorbě říká: „Chci podpořit sebevědomí ženy a zdůraznit její originalitu.
Odhalením toho, co je krásné. Zahalením toho, co se vidět nemusí
nebo zakrytím toho, co je získané
a tudíž možná i nechtěné.“ Součástí odpoledne bylo osobní poradenství, videoukázky, malé ob-

čerstvení a každá z dam si odnesla
také malou pozornost v podobě
10% slevy.

stavě v Kyjevě na Ukrajině a shodou okolností jsme účinkovali na
stejném podiu, jako Černé divadlo Jiřího Srnce. Ten zrovna měnil
soubor a pozval mne na konkurz.
Snad proto, že jsem vůbec neměla tušení o co jde, jsem konkurz
udělala a setrvala v divadle dalších 20let.
Jak dlouho malujete? Proč jste začala?
Je to neuvěřitelné, ale maluji už
50let. V divadle se sešli samí výtvarníci a ti stále pracovali na nějakém svém díle. Mne pobízeli, ať to
také zkusím. Začala jsem s drzostí
naprostého laika, je to fascinovalo
a povzbuzovali mne.
Máte poměrně hodně specifický styl
malby. Inspirovalo Vás k ní něco/
někdo nebo takhle prostě odjakživa
malujete?
Stále maluji, jak nejlépe umím
a vzhledem k tomu, že jsem neznala žádná malířská pravidla, vzniklo
to „specifické“, jak stále maluji, určitě je vše inspirováno taky černým
divadlem, kde je výtvarná složka
stejně důležitá, jako hudba a pohyb.
Co nejraději malujete?
Mám ráda obrazy, které něco vyprávějí, nebo je to namalované
pořekadlo, slogan(srdce na dlani, dám ti modré z nebe a pod.).
Hodně se mé obrázky točí kole
vztahů, muž žena. Od mládí až
do stáří.
A samozřejmě miláčky, psy, kočky,
ptáky a pokud možno s nějakým
humorem, když mne napadne.
Kdo je Váš největší kritik?
Určitě moje dcera Barbora, malujeme spolu ve stejném atelieru, takže konzultace a kritika jsou oboustranné.
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Jaký svůj obraz máte nejraději
a proč?
Mě se vždy líbí ten, co mám v hlavě, potom bojuji s představou na
obraze a ne vždy jsem spokojená,
když to dlouho není ono, nechám
ho odpočinout a vrátím se k němu
za nějaký čas.
Domalujete obraz hned nebo nad
ním nějakou dobu přemýšlíte, dolaďujete, měníte?
To je různě. Někdy se podaří hned,
to je pak pro mne vítězství, ale
někdy, specielně moje portréty,
s těmi bojuji někdy dost dlouho.
Většinou z toho vyjde, taková stará Sněhurka.
Při své práci jste hodně cestovala.
Kde se Vám nejvíce líbilo?
Ono záleží kdy a s kým to bylo,
ale ráda vzpomínám na Austrálii
a Kuba, Venezuela, byla taky plná
krásných zážitků.
Optimismus čerpáte z románů
a z filmů s dobrým koncem. Jaký je
Váš oblíbený spisovatel? A oblíbený
film?
Opravdu čtu romány s dobrým
koncem, oblíbenost se mění s věkem, jako mladší jsem měla ráda
VEJCE A JÁ, potom ROBERTA
FULGHAMA a teď si ráda přečtu
dobrý životopis zajímavého člověka a taky už se začínám zajímat
o knížky, kolem meditace a třeba
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ.
Filmy stále stejné, OSOBNÍ STRÁŽCE, MAMA MIA, ale i AVATAR mne
naprosto fascinoval, zvlášť po shlédnutí kazety, jak se to točilo.
Jak jste se dostala k projektu Celé
Česko čte dětem?
Přišla za mnou krásná kojící maminka Eva Katrušáková, seznámi-

la mne s projektem a chtěla ode
mne logo. Nebylo o čem přemýšlet, šla jsem ráda to toho s ní. Je
to bezvadná ženská a mám ji
ráda.
Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Sám život, po každé facce přišlo
pohlazení a naopak.
Čím jste chtěla být jako dítě?
Učitelkou, protože jsem si myslela,
že mají dlouhé prázdniny.
Máte šest vnoučat, k tomu dva psi
a vaše malování. Zvládnete ještě relaxovat? Jak?
Vnoučata nehlídám, naštěstí už
odrostla, psi působí jako terapeuti a malování je moje radost. Taky
miluji naší chalupu v Krkonoších,
kde se dá opravdu krásně relaxovat.
Vaše dcera Bára také maluje. Bavilo
ji to odmala, nebo k tomu postupně
dospěla, stejně jako Vy?
Myslím, že na rozdíl ode mne, malovala od mládí, táta Jirka stále
kreslil a ona to má v sobě. Jenom
měla problém s tím, že když oba
rodiče malují, ona raději nebude.
Na štěstí, si už dala říct.
Namalovaly jste něco společně?
Nedávno jsme dostaly nabídku,
společně namalovat omezenou
sérii etiket na Becherovku, na podzim by měla být na trhu.
Radíte jí v její tvorbě?
Naučila jsem jí základní techniku,
používá moje barvy a jsem první
kritik, ale snažím se ji moc neovlivňovat. Ale ještě to bude chvíli
trvat, než si najde svůj jasný styl.
Je samozřejmě ovlivněná tím, co
kolem sebe vidí celý život.
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HLAVNÍ FIREMNÍ ČLEN

FIREMNÍ ČLENOVÉ

U mne to bylo stejné, než jsem se
rozvedla, plno lidí si myslelo, že
obrazy se mnou maluje, můj bývalý manžel Jiří Srnec.

BONUSY
Značka Luisa Spagnoli , kterou
jste si mohli prohlédnout na posledním setkání klubu, byla založena ve dvacátých letech minulého století v Itálii jako rodinný
podnik paní LOUISE SPAGNOLI,
kdy v jejím čele dodnes stojí její
pravnuci a pravnučky. Značka
má bohatou historii, svou pověst
na počátku založila na výrobě
angorských svetrů, nyní se však
pyšní kolekcí vybranou vpravdě
italskou módou založenou na
kvalitě zpracování, materiálu,
charakteru a stylu. V současné
době existuje přes sto obchodů
v Evropě. V České republice se
můžete s touto značkou potkat
v obchodním centru Palladium
v Praze a dále v Karlových Varech.
Pro členky dámského klubu
Cosmopolitan Executive Helas
Ladies Club a účastnice klubového setkání v Hotelu Mandarin,
bude připravena v butiku v Praze karta opravňující k 15% slevě.

ČLENSKÉ INFO
Vážené čtenářky zpravodaje dámského klubu Helas!
U nás ve společnosti Fiat, která zastupuje značky Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Jeep a samozřejmě Fiat, věříme, že ten,
kdo umí koupit auto, je právě žena! Ženy mají rozhodně vyvinutější smysl pro krásu, detail a v neposlední řadě praktičnost. A kladou otázky, které se mnohdy muži stydí zeptat, ač jsou odpovědi na ně velmi důležité.
Chtěli bychom Vám touto cestou představit naše nové modely, nabité nejmodernějšími a bezkonkurenčními technologiemi vyvinutými hlavně pro co nejlepší požitek z jízdy a přispívající k Vaší maximální možné bezpečnosti. Když je
„zabalíme“ do balíku s jedinečným italským designem, který má šmrnc, přesvědčíte se jistě sami, že již nemusíte dělat
kompromisy mezi exkluzivním stylem, dynamickou jízdou, komfortním svezením, praktičností a bezpečím. To vše totiž najdete pod hlavičkou jedné z našich značek. Pojďte se svézt a vychutnejte si tento prvotřídní koktejl, jak se patří!
Usedněte do neodolatelné Alfy Romeo Giulietta, nastartujte a vydejte
se s ní na cestu. Nebudete z ní chtít vystoupit. Tato žhavá italská kráska
je ověnčena několika významnými oceněními a tituly, jako jsou Auto
roku 2011 v ČR KMN nebo Auto Europa 2011, a podle nárazových testů
Euro NCAP je nejbezpečnějším vozem ve své třídě. Provází jí motto:
„Bez srdcí bychom byli pouhé stroje“, které když vysloví Uma Thurman,
až příjemně zamrazí. Zažijete na vlastní kůži, že se všichni za Vámi v Giuliettě otočí. Jezdí totiž přesně tak, jak vypadá. Skvěle!
Nebo Vás spíše okouzlí úplně nová prémiová Lancia Ypsilon s nepřehlédnutelným puncem luxusu, která je historicky poprvé v praktickém
pětidveřovém provedení? Vybrat si můžete z více než 600 kombinací
této elegantní dámy, od netradičních vzorovaných potahů, obkladů
palubní desky a dveří, přes střešní okno a širokou paletu laků karoserie
včetně dvoubarevných bi-colore či doplňky, jako je například klíček od
auta vyzdobený křišťály od Swarovského. Existuje snad lepší způsob,
jak zdůraznit Vaši jedinečnost a individualitu? Ke slovům nejmenovaného novináře: „Kdyby Vás všechna malá auta unudila až k dřímotě,
nová Lancia Ypsilon, která je ve své domovině již po dlouhá léta naprostým trhákem, spáče zaručeně vzbudí. Je prostě okouzlující!“ jen dodáme, že tento kompletně modernizovaný
model postavený na nové platformě a poskytující nadstardardní cestovní komfort se bezpochyby vydařil.
Živý, stylový, pohodlný, nadupaný novými technologiemi a s motory s nejnižší průměrnou hodnotou emisí na světě,
prostě jedinečný a krásný Fiat 500 snad ani nemusíme představovat. Každý jeho detail může být personalizován, stačí
si ho jen podle libosti nakonfigurovat. A to nemluvě o kabrioletu Fiat 500 C, Vaším novým oknem do nebe, kde si lze
vybírat i z různých barev elektronicky ovládané střechy. Pětistovku si prostě zamilujete. Tento roztomilý miláček se
nejednou stal nepostradatelným členem rodiny.
Hledáte-li spíše praktické řešení s neuvěřitelně variabilním a praktickým vnitřním prostorem, vyzkoušejte nový model Fiat Freemont. Jedná
se o největší vůz modelové řady Fiat, který je navržen tak, aby naplňoval různorodé potřeby rodin a lidí, kteří hledají prostorné, pohodlné
a všestranné auto. Fiat Freemont je schopen vyhovět všem požadavkům rychlého životního tempa i nárokům na volný čas. Tento komfortní
vůz, který je zabalen do originálního designu, je synonymen svobody
a radosti ze života.
Jízda v našich modelech již není jen o přemisťování z jednoho místa na druhé, je o nadprůměrném zážitku z jízdy
nejen pro řidiče, ale i pro spolucestující. Je o výkonných a přesto ekologických motorech, prvotřídních technologiích
a exkluzivním designu.
Chcete-li vědět o našich modelech více nebo si je osobně prohlédnout a vyzkoušet, neváhejte nás kontaktovat. Rádi
se Vám budeme věnovat.
Srdečně Vás zdravíme!
Váš tým Fiat

