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KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Helena Kohoutová, zakladatelka Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club
a spoluzakladatelka Ocenění Českých Podnikatelk je žena, která nadšeně
podporuje nejenom začínající podnikatelky, ale i ženy, které si své místo
v rámci podnikání již vydobyly. Věří na principy vzájemné spolupráce, inspirace
a poctivé práce a na jejích klubových akcích je to znát. Zeptali jsme se jí, jak
proběhnul poslední klubový večer letošního roku.
Čím byl letošní rok jiný?
HK: V našem klubu máme kolem 800
klubových přátel, vedle standardních
klubových akcí pořádáme i mimo klubová komorní setkání, upevnili jsme
naší základu. Jenom pro zajímavost
jsme letos uspořádali více jak 14 setkání, kterými prošlo na 1440 hostů. Dále
jsme začali pracovat i s takovými nástroji jako je facebook. Sama mám pocit, že spíše patřím do starší školy, ale
snažím se držet krok a naštěstí mám
HK: Na naší práci, ráda mluvím v množšikovná děvčata, která vyváží moji neném čísle za celý kolektiv, nás nejvíce
znalost.
baví hledání nových cest a inovací. Tradiční závěrečnou klubovou akcí je vždy
Svatojakubská zimní varhanní slavnost,
které se zúčastní členové, partneři a přátelé klubu. Před samotným začátkem
akce jsme však udělali zajímavou změnu a uspořádali tiskovou konferenci na
téma „Jak úspěšně začít podnikat aneb
Cesta kolem světa s čaji TeeGschwendner“. Jedna z nových členek dámského
klubu Markéta Purzlová je žena, která se
rozhodla změnit svůj život a pro ročních
přípravách přivedla na český trh nový
produkt. Baví mě lidské a podnikatelské
příběhy a přeji si inspirovat další lidi, kteří stojí na pomyslné čáře nového života.
Milé dámy,
Cesta za podnikáním je vždy příběh.
Náš klub je jedním z míst, kde se mohou
ráda bych Vám všem a každé zvlášť
dozvědět a naučit mnoho nového.

Co Vám udělalo radost?
HK: To je těžká otázka, odpověď je vše.
Nicméně po dojmech z poslední akce
roku Svatojakubské zimní varhanní slavnosti, kterou jsme zahájili Advent, mám
velikou radost. Zaposlouchali jsme se do
tónů svatojakubských varhan v podání
Ireny Chřibkové a vynikajícího sólisty ND
Romana Janála, uspořádali dobročinný
bazar ve prospěch tohoto unikátního
nástroje z 18 století a také podpořili občanské sdružení LymfomHelp.
Vaše motto na závěr?
HK: Neptejte se na radu svých obav.
O zaseté semínko pečujte dobře, protože plody přinese pouze tehdy, budete-li se o něj dobře starat.

ÚVODNÍK

Co Vás vede k takovým nápadům?
HK: Neustále vnímám reakce a zpětné vazby svého okolí. Upřímně také
přiznávám, že mě v tomto velmi inspirovala spolupráce s projektem Život
nápadům GE Money Bank, kde jsem
také jednou z ambasadorek a je to
právě projekt, který se na začínající
podnikatelky zaměřuje.

ráda popřála vše nejlepší do nového
roku. Hodně zdraví, radosti, síly, vytrvalosti a charakteru, které budou
v nadcházejícím období potřebné a nutné. Věřím v sílu pozitivních myšlenek,
synergií a lásky.
Proto pouze zopakuji moje letošní celoroční motto: „Neptej se na radu svých
obav; buď svá a nikdy se nevzdávej, tvé myšlenky formují tvůj život“ .
S láskou v srdci
Helena Kohoutová
Vaše zakladatelka
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KLUBOVÁ SETKÁNÍ – DALŠÍ ROK S NÁMI
Stejně jako se chýlí ke konci rok 2011,
končí se i 12. rok činnosti dámského
klubu COSMOPOLITAN EXECUTIVE HELAS LADIES CLUB. V příštím roce oslavíme 13. narozeniny, ale především
pro Vás připravujeme řadu zajímavých
akcí. Věříme, že MOTTO pro rok 2012:
„KNOW HOW – ZNALOSTI A DOVEDNOSTI JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU: buďme úspěšné společně,“ vás bude bavit.
Doufáme, že většina z vás už se těší na
zajímavé hosty, se kterými se setkáme.
Pojďme teď shrnout to, co nás potkalo
v letošním roce.
31. března, Gallery Miele
ZDRAVÍ TISÍCKRÁT JINAK

20. června, klášter Minoritů sv. Jakuba
SVATOJAKUBSKÁ
LETNÍ VARHANNÍ SLAVNOST

Lounge hotelu Mandarin Oriental Prague.
Kromě výstavy obrazů Emmy Srncové jste
viděli také fashion show módní značky Luisa Spagnoli a měli jste jedinečnou možnost prohlídnout si unikátní lázně.
13. října, klášter Minoritů sv. Jakuba
KRÁSA A ZDRAVÍ SKRZE OBJEKTIV

V předvečer letního slunovratu proběhl varhanní koncert, zhlédli jste výstavu fotografií
Miloslava Křížka z cyklu Kyperské kláštery
průběhu staletí, fashion show přední české
návrhářky Jaroslavy Procházkové & Studio
Real Evy Kameníkové.

Talk show s čestnými hosty Jadranem
Šetlíkem, MUDr. Hanou Rakovou, MBA
a Doc. MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
V gotických sklepeních výstava fotografických obrazů dokumentující průřez
tvorbou Jadrana Šetlíka. Módní přehlídka francouzské módy butiku Arabella
fashion. Dobročinný bazar ve prospěch
sdružení Nejsi na to sama.
28. listopadu, klášter Minoritů sv. Jakuba

Jedinečná interaktivní kulinářská Show
Miele, degustace italských vín nebo zdraví se židlemi SpinaliS a Léčebnými Lázněmi Jáchymov a poradenstvím osobního
trenéra Balance Club Brumlovka. Nejen
to bylo náplní prvního klubového setkání
v roce 2011.

5. září, Hotel Mandarin Oriental Prague

SVATOJAKUBSKÁ
ZIMNÍ VARHANNÍ SLAVNOST

ŽIVOT NÁPADŮM & EMMA SRNCOVÁ
& DAGMAR GROSSMANN

2. května, Hotel Park Inn Hotel Prague
12. NAROZENINY & SÁRA SAUDKOVÁ
Setkání o tom, co přináší změnu do našeho života, co nás inspiruje, posiluje. Hostem byla významná česká výtvarnice, malířka a protagonistka projektu Celé Česko
čte dětem, paní Emma Srncová. Setkali
jsme se v exklusivních prostorách Grand
Ballroom & Dominicus Hall & Monastery
V prostorách Park Inn Hotel Prague jsme
společně oslavili naše dvanácté narozeniny, popovídali si se Sárou Saudkovou a prohlédli si její jedinečné fotografie. Prověřili
jste s námi kvalitu svého zraku a vyzkoušeli
čokoládové pralinky, ale i aromaterapeutické preparáty Atok. Módní přehlídku připravil butik Arabella Fashion.

V začátku adventu jsme připravili tradiční varhanní koncert, kdy zazněly výjimečné tóny velkých svatojakubských
varhan. V sále Jana Lucemburského
a Gotických sklepeních jsme zhlédnly
výstavu perníkových betlémů, ukázky
zdobení staročeských perníčků z dílny
JaJa Pardubický perník a ukázky ruční
tvorby vánočních ozdob. Ochutnali jsme
vynikající pohoštění, Coffee Miele Show,
belgické cidery Cider Stassen Belgian,
pálenky Freihof Williams, a nejkvalitnější čaje TeeGschwendner. Dobročinný bazar a tombola ve prospěch údržby svatojakubských varhan a sdružení
LymfomHelp.
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REALIZOVANÉ MIMO KLUBOVÉ AKCE V ROCE 2011
ve spolupráci s partnery klubu připravujeme komorní setkání přímo „u nich doma“
Leden 2011
Únor 2011
Březen 2011
Duben 2011
Červen 2011
Červenec 2011
Září 2011

STEVE BRADLEY GOLF ACADEMY golfová akademie v Hotelu Step, indoor
STEVE BRADLEY GOLF ACADEMY golfová akademie v Hotelu Step, indoor
DEN OTEVŘENÍ KLINKY ESTHE osobní konzultace s lékařem
MÓDNÍ SALON YVETT AJCHLER módní přehlídka jaro – léto 2011
CLUB BALANCE BRUMLOVKA relaxačně sportovní odpoledne
ATELIÉR JAROSLAVY PROCHÁZKOVÉ nevšední návštěva ateliéru
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STUDIO REAL kadeřnická show
HELAS
new
(1&2817(56

club

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
Balance Club Brumlovka, BB Centrum, Vyskočilova 2, Praha 4

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU

Vážené dámy,
Cosmopilitan Executive Helas Ladies Club a jeho nový firemní þlen módní salón Yvett Ajchler by
Vás rádi pozvali na exkluzivní MÓDNÍ PěEHLÍDKU JARO – LÉTO 2011. Jedineþnou kolekci ztvárnila
prof. Zdena Bauerová a vytvoĜily dílny paní Nápravníkové a paní BednáĜové.
Módní salón Yvett Ajchler navazuje na tradiþní prvorepublikový módní salón slavné Hany Podolské,
která bývala oznaþována jako první dáma þeské módy þi þeská Coco Chanel.
Módní pĜehlídka se bude konat dne 7. dubna 2011 od 17.00 hodin na adrese
Vodiþkova 17 – Jungmannova 14, Praha 1 /pasáž Hlávkovy nadace/.
Všechny zaregistrované pĜíchozí dámy získají 10% slevu na vystavené modely, þlenky klubu
(základní, firemní, partneĜi) obdrží zdarma metráž luxusní francouzské látky dle osobního výbČru pro
nové zakázky v salónu Yvett Ajchler.
Po módní pĜehlídce bude pĜipraveno malé pohoštČní.
Pozvánky platí pro 2 osoby.
V pĜípadČ zájmu se, prosím, pĜihlaste na: helas@helas.org nebo na tel.þ. 220 570 708
nejpozdČji do 4. dubna 2011. Doporuþujeme vþasnou registraci z dĤvodu omezené kapacity.

S pĜátelským pozdravem

STEVE BRADLEY GOLF ACADEMY II.
Sportcentrum Step

HELAS
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Helena Kohoutová
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club

Malletova 2350/6, Praha 9, 20. února 2011

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU

STEVE BRADLEY

JUDr. Yvetta Ajchlerová

Managing Director
Agentura Helas

Majitelka salonu

OTEVŘENÍ NOVÉHO LASEROVÉHO CENTRA ESTHÉ

topgolfer100@hotmail.com
tel: 608 259 651

Národní třída 11, Praha 1, 24. března 2011

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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20 LET
pro Vás exkluzivně připravili u příležitosti 20ti let Studia REAL

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Studio REAL
Dřevná 6/380, 128 00 Praha 2-Nové Město
čtvrtek 22. září 2011
salon bude otevřen výhradně pro členy klubu a jeho přátele od 9 hod do 18.30 hod
PROGRAM:

sklenka šampaňského na uvítanou s malým pohoštěním
diagnóza vlasu pomocí diagnostické kamery
odborná konzultace výběru nového účesu s ohledem na typ vašich vlasů, tvaru hlavy a obličeje
diagnóza pleti a odborná individuální konzultace
zasvěcení do tajů líčení pro denní i večerní příležitosti
odborná konzultace v oblasti manikúry a pedikúry
k dispozici Vám po celý den budou 4 profesionální kadeřníci, včetně Michala ZELENKY
( finalisty L‘Oréal Color Trophy a soutěže Nejlepší kadeřník roku Kérastase, člena uměleckého týmu HCF
a ambasadora L‘Oréal Professionnel)
a jedna profesionální kosmetička – vizážistka a odborná konzultantka fy Clarins
každý host obdrží hodnotný dárek
každý host získá 10% slevu na případné ošetření dle dohody
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Studio REAL je členem asociace HAUTE COIFURE FRANCAISE, kterým se na celém světě stávají jen ty salony,
jež odpovídají kritériím vysoké kvality a kteří svým klientům zajišťují kvalitu umělecké práce a poradenství,
spojenectví módy, tvorby a perfektních služeb, dvakrát ročně přinášení nových módních uměleckých
i technologických linií vysoké kvality včetně líčení a pracují s nejkvalitnějšími produkty

REGISTRACE:
Tato pozvánka platí pro 2 osoby.
Vaši účast potvrďte na tel. č. 220 570 708 nebo helas@helas.org do 15. 9. 2011.
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CHARITA:
V letošním roce jsme v rámci klubových aktivit společenského a dámského klubu podpořili několik organizací:
OS LymfomHelp jsme společně podpořili částkou Kč 23.144,OS Nejsi na to sama jsme společně podpořili částkou Kč 20.290,O.P.S. Celé České čte dětem jsme společně podpořili částkou Kč 8.133,Údržbu svatojakubských varhan jsme společně podpořili částkou Kč 21.350,DĚKUJEME.

P Ř E D S TAV U J E M E
U příležitosti posledního klubového setkání jsme představili dvě zajímavé
ženy, které se v listopadu staly členkami a partnerkami klubu.
Obě mají jedno společné, dámský klub objevily díky programu ŽIVOT
NÁPADŮM GE Money Bank a návštěvě stejnojmenné akce.

Tou první dámou je paní Markéta
Puzrlová a její firma ABIX Europe s.r.o.,
která u příležitosti Svatojakubské
zimní varhanní slavnosti představila
řadu prémiových čajů TeeGschwendner a v rámci tiskové konference „Jak
úspěšně začít podnikat aneb Cesta
kolem světa s čaji TeeGschwendner
poprvé v České republice“ popsala
svojí cestu za podnikáním:
„Podnikání mě lákalo několik let.
Dlouho jsem ale hledala produkt, se
kterým bych se mohla ztotožnit.“ Nakonec pomohla náhoda a celoživotní
láska k čaji. „Odvahu oslovit našeho
budoucího obchodního partnera mi
dodal také projekt GE Money Bank
Život nápadům. Díky němu jsem zjistila, že podnikatelské plány dokázaly

proměnit v realitu i jiné ženy,“ poodhaluje zákulisí volby Puzrlová. Definitivně se pro radikální změnu rozhodla,
když na nabídku spolupráce renomovaný zahraniční partner přistoupil.
Tím se stala společnost TeeGschwendner, která je na německém trhu jedničkou v oblasti zpracování prémiového čaje z celého světa. Firmu založil koncem 70. let Albert
Gschwendner, charismatik
a vizionář, který od samého počátku kladl důraz
na prvotřídní kvalitu, sociální rozměr produktu
a udržitelný rozvoj čajové
produkce. „Prémiové čaje
TeeGschwendner jsou špičkou v celosvětové produkci.
Jsou vybírány z pouhých 0,5
% celkové úrody čaje a musí
splňovat nejpřísnější kritéria ohledně kvality,“ prozrazuje Markéta Puzrlová.
V moderní centrále v německém Meckenheimu, kde se dnes čaj zpracovává,
pracuje přes 200 zaměstnanců. Jenom
v Německu má firma přes 120 specializovaných prodejen fungujících na
bázi frenčízingu. Roční obrat centrály
vykazuje více než 80 milionů EUR. Prémiový čaj se vyváží také do USA, Ruska
a na Arabský poloostrov.
„V zahraničí spolupracuje
TeeGschwendner s lokálními partnery, jejichž úkolem
je značku uvést na trh a postupně otevřít specializované prodejny“, říká Markéta
Puzrlová a dodává: „To je
nyní i naším úkolem“.
Od letošního září funguje
v Čechách internetový obchod www.teegschwend-
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CELOROČNÍ GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ FIREMNÍ ČLEN

FIREMNÍ ČLENOVÉ

ner.cz, přes který je možné prémiové
produkty TeeGschwendner zakoupit.
Pro rok 2012 plánuje Markéta Puzrlová
otevřít kontaktní místo v Praze a dále
rozvíjet přímý prodej. „Po prvních měsících se jednoznačně ukazuje, že zájem
o špičkovou kvalitu čaje v Čechách je.
Lidé jsou také ochotni si za kvalitu připlatit. Oceňují i praktické balení, které
jim umožňuje vychutnat si kvalitní čaj
bez náročné přípravy třeba i v práci,“
vysvětluje Markéta Puzrlová a pokračuje: „Příští rok bude také klíčový pro
výběr místa pro specializovanou prodejnu. Místo musí schválit i německá
centrála.“

A vize do budoucna? „Čaj je příležitost
k setkávání. Přispět k této přirozené
potřebě nás lidí je naším cílem. Náš
produkt navíc ocení všichni, kdo upřednostňují kvalitu před kvantitou. Tyto lidi
chceme oslovit“, říká Markéta Puzrlová
a uzavírá citátem zakladatele společnosti TeeGschwedndner: „Věřím, že si
náš čaj zákazníky najde. Vždyť nejdražší
čaj je ten, který nikomu nechutná.“
Abyste i vy mohli ochutnat
a k tomu využít bonusu,
který je poskytnut pro členy
dámského klubu,
stačí nakoupit na adrese
www.shop.teegschwendner.cz
čaje za částku vyšší než
1.000- Kč, zadat heslo
HELAS-2011-BONUS
a 5% sleva na nákup je vaše.

Druhou dámou je paní Monika Komjati, která získala výhradní zastoupení značky Calinesse pro ČR a Slovensko.
Podle legendy se už královna Kleopatra koupala v oslím mléce, aby
byla krásná. Společnost by Mona
s.r.o. přináší na český a slovenský
trh vysoce kvalitní kosmetiku značky Calinesse vyrobenou ve Švýcarsku právě z oslího mléka. Dalšími
přísadami jsou organické výtažky
z rostlin a esenciální rostlinné oleje. Všechny výrobky nesou označení
BIO nebo ECO na základě certifikátů švýcarských laboratoří ECOCERT.
Pro nás značka BIO není jen slovo,
ale reálná záruka kvality!

Pro členky klubu je připravena
10% sleva při nákupu
na e-shopu www.calinesse.cz

ČLENSKÉ INFO – přihlášky do klubu
Máte ráda společná setkávání se skupinou zajímavých a milých lidí?
Hledáte nové kontakty, přátele a zážitky?
Chcete patřit do klubu, který má několikaletou tradici a staví na prvorepublikových hodnotách?
Nebo jste již v minulých letech byla členkou našeho klubu a chcete se i nadále setkávat na zajímavých setkáních?
Budeme rádi, když se nám ozvete a stanete se členkou i v roce 2012.
Více informací o klubu naleznete na www.helas.ladies-club.cz nebo nás kontaktujte na tel: 220 570 708, helas@hleas.org.
MOTTO pro rok 2012:

KNOW HOW – ZNALOSTI A DOVEDNOSTI JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU:
BUĎME ÚSPĚŠNÉ SPOLEČNĚ

Chcete se stát členkou či partnerem dámského klubu s prvorepublikovou tradicí?
Kontaktujte zakladatele klubu Agenturu Helas.
Více informací na www.helas-ladies-club.cz

