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EDITORIAL
„MILUJI SVOJI PRÁCI“, slýchávám často.
Stalo se to módou, frází nebo je to pravda?
Ke slovu milovat se dá najít spousta synonym, odstínů i stupňů a těžko říci, kolik „bodů“
přidělit svojí práci vedle hodnot, jako jsou staří rodiče, nemocné dítě či životní partner.
Historie je ale plná příběhů, kdy lidé byli za svoji práci a přesvědčení ochotni položit i život.
Proto, prosím, berme tuto věc vážně.
Ten, kdo tvrdí, že svoji práci miluje, jí věnuje pozornost, důvěru, péči, vzpomínky,
energii a hlavně spousty času, stejně jako milovanému člověku, možná i více.
U každého z nás se střídají v životě lepší i horší chvilky, radosti, strasti, někdy bohužel
i velké tragédie, občas jsme nuceni řešit pavlačové nedůstojné a malicherné spory.
Radost střídá vyčerpání, obzvlášť nyní, na konci roku, kdy uzavíráme projekty, plánujeme nové.
A najednou je tady dennodenně cosi, co nám nepřestává vrtat hlavou, dávat křídla.
Cosi povznášejícího, neměnného, stále vzrušujícího, silného.
Je to naše práce, kterou jsme si kdysi vybrali.
Pokud se jí věnujeme, hýčkáme ji, konejšíme, budujeme a vychováváme krůček po krůčku,
vrací nám za to doušky radosti, nadšení, ale také zapomnění na to nepříjemné.
Stojí to za to, vracet se k ní, protože ji opravdu milujeme. A je to láska na celý život.
Láska bez zrady, pochybností a bolesti.
Právě takové ženy, které milují svoji práci s vášní i elegancí, jsem představila v minulých letech
ve Výjimečných ženách. Je mi ctí, připojit k nim další, jak říká moje dobrá kamarádka, „perly“.
Ano, objevila jsem další skvosty ženských osobností, které svojí prací, nápady a úsilím vytvářejí lepší svět.
Ženy, kterým září oči, ženy, které úspěšně podnikají, ženy, které milují svoji práci.
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Graf 2: Věková struktura žen podnikajících
jako fyzická osoba
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Ženy podnikatelky podle odvětví

32% obchod

Ž

podnikatelů nejsou výnosy z podnikání
jediným zdrojem příjmů. Kromě podnikání jsou také zaměstnaní, pobírají mzdu,
či plat. Jejich podíl na celkovém počtu se
mírně zvyšuje. Může za to pravděpodobně
pociťovaná nejistota vyplývající z periodicky se opakujících diskuzí o změně
daňové systému pro tento segment podnikání. Jejich počet se nezvyšuje zdaleka
tak rychle jako v devadesátých letech.
V některých krajích dokonce klesá.
Ženy se na celkovém evidovaném
počtu fyzických osob podnikatelů podílejí více než třetinou. Jejich váha se v
čase postupně zvyšuje. Podívejme se na
některé charakteristiky podnikání žen
v této oblasti. Na trhu nalezneme nejčastěji fyzické osoby podnikatelky, které
zde fungují 16 let a déle. Tvoří více než
polovinu. Z celkového počtu fyzických
osob podnikatelek jich je 18 % na trhu
pět let a méně. Stejný podíl podnikatelek
působí na trhu mezi šesti a deseti lety.
Nejmenší skupinu tvoří ty, které byly
založeny v období let 2002 až 2006.
Graf 2 odpovídá na otázku, v jakém
věku ženy jako fyzická osoba podnikají.
Ukazuje, že věkové rozdělení žen podnikatelek je poměrně rovnoměrné. Žádná
věková kategorie příliš nevybočuje. Necelých 30 % jich je ve věku od 41 do 50
let. Více než pětina podnikatelek patří do
věkové kategorie 31 až 40 let a 51 až 60 let.
Z hlediska dlouhodobých trendů ve stár-

13% JHČ

Graf 3: Podíl podnikajících žen na počtu žen v kraji

Graf 1: Doba působení firmy na trhu
Věk majitelky FOP

eny podnikají v mnoha oborech
a jejich počet neustále roste. Důvodů, proč se ženy do podnikání
pouštějí, je mnoho. Patří mezi ně např.
převzetí rodinné tradice, neshody se
zaměstnavatelem, obtíže při shánění
zaměstnání po mateřské či rodičovské
dovolené, či hledání vhodné výdělečné
činnosti, kterou lze vhodně skloubit
s péčí o malé děti či o širší rodinu.
Ženy, na rozdíl od mužů, nezačaly ve
velkém počtu podnikat hned po roce
1990, ale později. Obecně platí, že jejich firmy jsou ve srovnání s muži spíše
menší, a to jak z hlediska výše ročního
obratu, tak i počtu zaměstnanců. Pokud
jde o odvětvovou pestrost, tak v tomto
ohledu se podnikání žen a mužů až tak dení firem raději spoléhají samy na sebe.
výrazně neliší.
Rozhodování společností s jedním vlastUkazuje se, že ženy jsou v podnikání níkem je pružnější, není potřeba vytváopatrnější, a to nejen při vedení a roz- řet kompromisy, avšak riziko podnikání
šiřování firmy, ale i při volbě svých ob- nese pouze jedna osoba.
chodních partnerů. Za muži však neV tomto textu se zaměříme na jeden výzaostávají při uplatňování moderních sek podnikatelských aktivit, a to na fyzické
postupů a technologií. Ani oblast inovací osoby podnikatele. Tato forma podnikání
jim není cizí. Při podnikání nezapomí- je České republice zdaleka nejrozšířenější.
nají na charitativní činnosti.
Registr ekonomických subjektů eviduje
Ženy preferují více než muži úplnou více než 2 miliony fyzických osob podnikontrolu nad firmou. Ve společnostech katelů. Pro srovnání, obchodních společve výlučném vlastnictví mužů mají ty ností je v registru evidováno necelých 500
s jedním vlastníkem nižší podíl než tisíc. Aktivní je však jen necelá polovina
u společností ve vlastnictví žen. V tomto fyzických osob podnikatelů. Zbývající část
segmentu dosahují společnosti s jedním sice má oprávnění podnikat, ale nevyužívá
vlastníkem až 88 %. Ženy se tudíž při ve- jej. Pro více než dvě pětiny fyzických osob
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Graf 3: Podnikající ženy podle vybraných odvětví

nutí populace obyvatele je potěšitelné, že nikat má v Praze téměř každá pátá
podnikající ženy po šedesátce tvoří téměř žena. Na druhé a třetí místo se dostal
pětinu celkového počtu žen podnikají- Liberecký a Středočeský. V nich podniká
cích touto formou. Nejmenší díl – jedna nebo může podnikat až 14 % žen, které
desetina - připadá na nejmladší kategorii v těchto krajích bydlí. Nejnižší podíl
podnikatele, a to na ženy do 31 let. Je- podnikatelek na počtu žen vykazuje Úsjich relativně nízká váha patrně souvisí tecký kraj a dále kraj Vysočina, Moravs dokončování vzdělání a s péčí o velmi skoslezský a Olomoucký (shodně s 11 %
malé děti.
podílem). S výjimkou Prahy nejsou však
Z celkového počtu fyzických osob pod- rozdíly mezi kraji velké.
nikatelek jich nejvíce žije v Praze (18 %)
A která odvětví jsou pro ženy podnia dále ve Středočeském a Jihomoravském kající jako fyzická osoba nejpřitažlivější?
kraji (13 %, resp. 11 %). Nejméně jich Nejvíce žen podnikatelek se věnuje odvětví
nalezneme v Karlovarském kraji (3 %) obchodu, a to téměř třetina. Významněji
a také v Pardubickém kraji a v kraji Vy- je ještě zastoupeno odvětví profesních, věsočina (po 4 %). Tyto podíly ovlivňuje deckých a technických činností. Sem pai počet obyvatel, resp. počet žen v jed- tří např. poskytování právních, účetních
notlivých krajích. Graf 3 znázorňuje, služeb, poradenství v oblasti řízení, archijaká část žen v kraji podniká, resp. má tektonické a inženýrské činnosti, výzkum
oprávnění podnikat jako fyzická osoba. a vývoj a veterinární činnosti. Za tímto
Praha zůstává na prvním místě odvětvím se s odstupem řadí zpracovateli v tomto porovnání. Oprávnění pod- ský průmysl a obor ubytování a stravování.

Ve vzdělávání a v administrativních činnostech podniká po 3 % žen. Stejný podíl
má však i zemědělství, což je překvapivé.
Těchto pět odvětví zahrnuje téměř 80 %
podnikajících žen.
Liší se zaměření podnikání nejmladší
věkové kategorie žen od té nejstarší?
Nejvíce zastoupená odvětví jsou v obou
případech stejná. V segmentu nejstarší
kategorie má odvětví obchodu o něco
vyšší váhu než u nejmladší kategorie. Relativně více starších žen než v nejmladší
kategorii se rovněž věnuje odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Totéž,
i když v menší míře, platí i pro odvětví
průmyslu a ubytování a stravování. U žen
nejmladší věkové kategorie má vyšší
podíl zemědělství a dále odvětví, která
zde nejsou zařazená. Oblast vzdělávání
a administrativních činností má prakticky stejné zastoupení jak u nejmladší,
tak i u nejstarší věkové kategorie.
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Graf 5: Podnikající ženy podle vybraných odvětví a věku
Vzniklé FOP ženy 9M 2017

23%

23%

13%
7%
obchod

profesní,
vědecké,
technické
činnosti

průmysl

ubytování,
stravování

5%

4%

3%

zemědělství vzdělávání administrativní
činnosti

Graf 6: Podíl vybraných odvětví na počtu fyzických osob podnikatelek za devět
měsíců 2017
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Počet vzniklých FOP na 10 zaniklých

Graf 5 popisuje odvětví, ve kterých
v daném období vzniklo nejvíce nových
firem vlastněných ženami. První místa
v počtu nových fyzických osob podnikatelek patří odvětví profesním vědecké
a technické činnosti a odvětví obchodu.
Odvětví profesních, vědeckých a technických činností je dynamicky rostoucím
odvětvím. Vyžaduje přitom poměrně
vysokou úroveň vzdělání. Toto odvětví
postupně dohání vysokou váhu obchodu.
I odvětví průmyslu mělo u nových firem vyšší zastoupení než ve stávajících.
To rovněž platí pro odvětví zemědělství
a administrativní činnosti. Podíl oblasti
vzdělávání zůstal stejný.
V prvních devíti měsících letošního roku
přibylo nejvíce fyzických osob podnikatelek v Praze, a to 776. Mnohem nižší přírůstek zaznamenal Středočeský kraj a Jihočeský kraj. Jejich počet se zvýšil o 126,
resp. o 121 osob. K nejvyššímu poklesu
fyzických osob podnikatelek došlo v Moravskoslezském kraji (- 267), v Ústeckém
kraji (- 257) a v Karlovarském kraji (- 168).
Ze srovnání, jak se měnil počet fyzických osob podnikatelek v prvních devíti
měsících letošního roku, vyplývá, že nejrychleji se zvyšoval v Praze, V tomto kraji
připadlo na deset zaniklých 16 nových
firem. Ženy v Praze tak i nadále posilují
váhu tohoto kraje na celkovém počtu
podnikatelek fyzických osob.
S odstupem za Prahou se umístil Středočeský, Královéhradecký a Jihočeský
kraj s 13, resp. s 12 novými společnosti
na deset zaniklých. V Plzeňském kraji
se počet podnikatelek fyzických osob
v tomto období prakticky nezměnil. Ve
třech krajích se dokonce snížil. Nejvíce
to bylo v Karlovarském kraji, ve kterém
na deset zaniklých připadlo jen 6 nových.

POMOC NENÍ OTÁZKOU PENĚZ,
ALE SRDCE
MATHILDA NOSTITZOVÁ
SPOLUZAKLADATELKA A PATRONKA
NADAČNÍHO FONDU MATHILDA

H

raběnka Mathilda Nostitzová
již víc než 20 let pomáhá lidem se zrakovým postižením
a za tuto svou činnost obdržela několikerá prestižní ocenění.
Podařilo se jí za tu dobu osobně podpořit mnoho projektů, uspořádat celou
řadu významných společenských událostí a přispět i značnou finanční částkou na aktivity, které přímo pomáhají
nevidomým a slabozrakým. Její činnost
je příkladem výjimečného osobního
nasazení ve prospěch skupiny občanů
s těžkým zdravotním postižením.
Jméno paní hraběnky Mathildy Nostitzové se zcela pochopitelně objevuje

v souvislosti se všemi akcemi a projekty,
které realizuje Nadační fond Mathilda,
jehož je spoluzakladatelkou a patronkou.
Nadační fond Mathilda vznikl v roce
2010 a jeho posláním je podpora osob
s těžkým zrakovým postižením. Vyhledává, podporuje a realizuje smysluplné
projekty, které těmto lidem usnadňují
jejich život. Soustřeďuje se jednak na
projekty, které napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob
a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního
uplatnění.
Nadační fond Mathilda se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se

pro mnoho lidí se zrakovým postižením
stávají nepostradatelnými pomocníky
a vytváří různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých
umělců.

M. Nostitzová s vodicím psem

M. Nostitzová s Camillou, vévodkyní z Cornwallu

NADAČNÍ FOND MATHILDA

Krakovská 22
110 00 Praha 1
www.mathilda.cz

Věra Kameníčková, CRIF – Czech Credit
Bureau, a.s.
Grafy: Pramen: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ, výpočty: CRIF – Czech Credit
Bureau, a.s.
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Na závěr se podíváme, jak si ženy a zaniklých. V prvních devíti měsících
podnikající jako fyzická osoba vedly v letošního roku se počet fyzických osob
roce 2017. V období od ledna do září podnikatelek zvýšil o 879. Na deset
vzniklo 12 661 fyzických osob podni- vzniklý fyzických osob podnikatele
katelek a zaniklo jich 11 782. O tom, připadlo 11 nových, zatímco v případě
o kolik se zvýšil počet fyzických osob mužů byl počet vzniklých a zaniklých
podnikatelek, vypovídá čistý přírůs- shodný, jejich počet se tudíž v letošním
tek, tedy rozdíl mezi počtem vzniklých roce nezměnil.

Graf 7: Počet nových fyzických osob podnikatelek na deset zaniklých v období leden
až září 2017
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REGION BRNO
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FIRMA, KDE JE VIDĚT LIDSKÁ
HOUŽEVNATOST A SNAHA DRŽET
ŘEMESLO V PEVNÝCH RUKÁCH,
NAVÍC V RUKÁCH ŽENY
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Historie
svých předků, cítila jsem proto povinnost
ALFE BRNO, s.r.o. založil v roce 1912 pokračovat v jejich odkazu.
dědeček Hany Portové, Antonín Harašta, pod názvem Moravia – slévárna Jak vše probíhalo?
železa a kujné litiny. Tehdy to byla jedna Získat slévárnu zpět napadlo nejprve na
z prvních českých sléváren na Brněnsku začátku devadesátých let moji maminku.
a než byla znárodněna, pracoval v ní Se sestrou jsme samozřejmě souhlasily
i její tatínek a strýcové. Po znárodnění a od té doby se pro nás, účastníky rodiny,
v roce 1949 byla slévárna přiřazena rozjel „kolotoč“ přesvědčování, usilování,
k Mosilaně a následně k textilce Partex čekání a vysvětlování. Nastaly problémy
Nová Včelnice a vyráběly se zde odlitky s úředníky, s privatizačním zákonem,
pro textilní stroje. Od roku 1992 je opět který navracel majetek jen fyzickým
soukromá, bez zahraniční spoluúčasti osobám a dědeček slévárnu založil jako
a díky Haně Portové pokračuje v tradici právnickou osobu a mnoho dalších proslévárenské výroby. Byla v provozu po blémů. Proto jsme nakonec vypracovali
celou dobu své existence, v době Ra- privatizační projekt na odkoupení slékouska Uherska, po celou první světo- várny, o kterou tehdy mělo zájem více
vou válku, přežila světovou krizi i dobu uchazečů. Náš projekt se stále „ztrácel“
2. světové války.
na ministerstvu, ale my jsme se přesto
stále o navrácení zajímali, psali, bojovali,
Současnost
až nakonec ministerská komise doporuSlévárna ALFE Brno, s.r.o. se zaměřuje na čila, že si ji můžeme odkoupit za 4 milikusovou a malosériovou výrobu průmys- ony korun. Zadlužili jsme se a slévárna
lových odlitků strojních součástí, dále na nám byla předána 10. srpna 1992.
výrobu městského mobiliáře, zahradní litiny a okrasných odlitků a také na drobné V jakém byla stavu,
průmyslové, propagační, dekorativní od- když jste ji přebírali?
litky ze zinku a cínu, lité do gumových Byla ve velmi žalostném stavu a i když
forem. Okrasná litina tvoří část celkové se v ní neustále pracovalo, neodpovídala
výroby. Jsou to různá schodišťová zá- hygienickým ani bezpečnostním podmínbradlí (na 150 vlastních vzorů), plotové kám, jak vidíte na přiložených fotografiích.
prvky, zahradní a městská litina, odlitky
V prvních týdnech po předání nás
ke sloupům osvětlení, odpadkové koše, ihned navštívili z hygieny, bezpečnosti
sloupky, patníky, špice na ploty, konzoly práce, životního prostředí a začali nám
pro osvětlení a firemní znaky, mříže ko- zakazovat, co smíme a nesmíme dělat,
lem stromů, poštovní schránky, podnože co nevyhovuje. Většinou to byli úředke kavárenským stolkům, fontány apod. níci, kteří byli ve funkci 20 let už za doby
Slévárna se společně se stavebními fir- totality a tehdejší stav slévárny jim nevamami podílí na rekonstrukcích historic- dil. Jakmile jsme ji však dostali do rukou
kých budov a objektů. Její odlitky najdete my – rodina,věděli ihned, co má a nemá
například i na zámku Hluboká, zámku být.Začali jsme tedy s kompletní rekonMariánská Týnice, na Šilingrově náměstí strukcí a podnik po mnoho úsilí dovedli
a v Besedním domě v Brně, v rakous- do současné podoby. Rozšířili jsme prokých městech Langenlois, Krems, Francii, voz z průmyslové litiny o mobiliární, saBruselu, Švédsku, Itálii, Německu a Slo- krální a zahradní litinu, umělecké repliky,
vensku, ale také v New Yorku v budově hliníkové výrobky a v roce 1997 o nové
Českého národního domu.
technologie odstředivého lití zinku, cínu
a olova do gumových forem.
Paní Portová, kdy a proč jste
Významné výročí „100“ let založení
slévárny jsme oslavili stoletou tavbou
začala usilovat o získání slévárny
a výměnou staré kuplovny za moderní
zpět do rodinných rukou?
Mám odjakživa úctu k řemeslu a práci elektrickou pec.

Hana

PORTOVÁ
vnučka zakladatele a majitelka
slévárny ALFE Brno, s.r.o.

V

e svých 76 letech řídí slévárnu
s 35-40 zaměstnanci, kteří
ručně vyrábějí průmyslové odlitky
z šedé a tvárné litiny a hliníku,
zahradní, mobiliární a sakrální
litinu včetně uměleckých replik.
Název ALFE je odvozen od zkratky
dvou kovů, s kterými slévárna pracuje – aluminium a ferrum.
Hana Portová se významně zasloužila o navrácení slévárny zpět
do rodinných rukou.
Je jedinou ženou v ČR, která
slévárnu řídí a vlastní. Mnoho
let věnovala nemalé úsilí tomu,
aby splnila povinnost vůči svým
předkům, na jejichž práci je velmi
hrdá a vrátila slévárně zašlou
slávu. A to se jí opravdu, ač je to
neuvěřitelné, bezezbytku podařilo. Její dědeček a otec by na ni
byli opravdu pyšní.
Za svoji snahu byla Hana
Portová právem odměněna Parlamentem České republiky, od
kterého obdržela pamětní list
s poděkováním za přínos k rozvoji českého podnikatelského
prostředí a v roce 2015 dostala
cenu Jihomoravského kraje za
činnost a šíření dobrého jména
Jihomoravského kraje.
Hana Portová se dlouhodobě
angažuje v charitativní činnosti.
Podporuje Ústav sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, UNICEF
ČR a jiné organizace, které se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým osobám.

výjimečné ženy
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Kde všude můžeme spatřit vaše

Vážím si všech zakázek, ale opravdu byli vždycky proslulí tím, že byli dobří
hodně mě těší, že jsme dodávali ozdobné řemeslníci, takže chci dělat vše pro to,
Naše výrobky najdete po celé repub- rozety do Českého národního domu abychom byli nadále pyšní dnes i v bulice i v zahraničí, o zakázky rozhodně v americkém New Yorku, ale i třeba zá- doucnu na české řemeslo.
nemáme nouzi, protože zákazníci slyší bradlí do Brooklynu, opravovala se stará
i na to, že jsme rodinná firma s dlouhou prachárna a v současné době dodáváme V čem je podle Vás Vaše osoba
tradicí. Máme zákazníky po celé Evropě některé litinové části na opravu budovy a činnost výjimečná?
i v USA. Mezi naše stálé odběratele patří Sochy Svobody v USA.
Myslím si, že nejsem výjimečná, to ať poMusím dodat, že pyšná jsem také na soudí jiní. Určitě by to, co jsem udělala
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie,
Belgie, Švédsko, Polsko, Maďarsko.
všechny své zaměstnance, protože bez já, udělal každý, kdyby dostal takovou
nich by nebyla slévárna tím, čím dnes je. výzvu od svých předků.
produkty?

Jak jste si utvářeli jméno

a pozici firmy v zahraničí?

Čeho ještě chcete v tomto oboru

Jaké máte silné stránky?

Začali jsme nejprve dodávat osvětlení, dosáhnout, máte nějakou vizi?
Pokud jsem přesvědčena o dobré věci,
sloupky, lavičky do Vídně. A protože naše Velmi bych si přála, aby se znovu obno- jsem vytrvalá, houževnatá, umím čelit
odlitky byly pěkné a líbily se, zakázky se vilo řemeslo formíř a slévač, protože bylo překážkám a nenechám se ničím a nirozšířily postupně dál – do Salzburgu, před 15 lety zrušeno, stejně jako slévá- kým odradit.
Kremsu, Marseille, Paříže atd.
renská průmyslová škola. To si myslím,
že je hodně špatně, protože jakmile ode- Máte profesionální zásady?
Určitě jste na zakázky velmi
jdou stávající zaměstnanci, nebude nikdo, I když jsme slévárna, úzkostlivě dbám na
kdo by v jejich práci pokračoval. Češi čistotu. Pracuje se zde s tekutým kovem
pyšná, kterých si nejvíce vážíte?

Brooklyn, New York
Český národní dům New York

Zakladatel slévárny Antonín Harašta

Před rekonstrukcí

výjimečné ženy

10

Historická fotografie

Po rekonstrukci
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a musí být dodržovány bezpečnostní
předpisy kvůli zdraví zaměstnanců. Každý rok probíhá čištění hal kvůli prachu
a je precizně dodržováno prostředí pro
zdraví našich zaměstnanců.Hradím jim
také každý rok lékařské prohlídky a masáže. Jejich zdraví je pro mne prioritou,
protože odvádějí skutečně těžkou práci.

k sobě poctivý, vědět, co chce a vážit si
svých zaměstnanců.
Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?

Můj dědeček a tatínek.

Pokud byste mohla zanechat

Co jste si odnesla do života

generaci, co by to bylo?

poselství či vzkaz pro budoucí

Aby v sobě měla více pokory a vážila se
od svých rodičů?
Pracovitost, kladný vztah k jakékoliv věcí, které budovali po staletí lidé před ní.
Jak byla
práci. Nebát se jí a hlavně ji udělat dobře.
A hlavně jedno životní moudro od dě- S kým byste se ráda setkala?
doposud Vaše činnost
dečka – Když je v rodině majetek, musí Naše rodina byla příznivcem pana preziodměněna?
Největší odměnou je pro mě to, že do- se na něm dobře hospodařit.
denta Masaryka a podle jeho vzoru jsme
dáváme odlitky po celé republice a do
žili, takže určitě s ním. Byl to ryzí člozahraničí. A když přijde někdo, kdo je Co je na Vašem žebříčku
věk, který se rozhodl budovat stát a naši
viděl, zalíbily se mu, objednal si je a je hodnot nejvýše, co naopak?
republiku dostal na 6. místo nejlepších
s nimi spokojen.
Nejvýše je morálka. Desatero pro mě zemí na světě. Druhým je Karel IV., který
znamená krédo slušného člověka.
vybudoval nejen celou Starou Prahu, ale
Myslíte, že se
zanechal nám odkaz v podobě překrásné
Máte při tolika povinnostech čas
architektury s nevyčíslitelnou hodnotou.
můžete stát příkladem
pro ostatní podnikající

ženy?

Být příkladem druhým je těžké. Každý
podnikatel by měl být především sám

DOPORUČUJEME KNIHY

turní zážitky třeba na představení s panem Jiřím Adamírou, který přednášel
poezii Francesca Petrarcy.

ING. DANY TRÁVNÍČKOVÉ

KNIŽNÍ ŘADA S MOTTEM:

SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ
F. SCOTT FITZGERALD

na svoje zájmy?

Dříve jsem ráda cestovala a viděla kus Vaše motto:
světa. Navštěvovala jsem koncerty, di- „Kdo si neváží minulosti, nemůže vytvářet
vadla, dodnes vzpomínám na silné kul- budoucnost.“

O

ALFE BRNO, S.R.O.

Rebešovická 180/57
643 00 Brno, Chrlice
www.alfe.cz
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d Mexika po karibské země se
rozkládá nádherná kulturně
a historicky provázaná část
světa, která dodnes prožívá vzrušující
příběh, v němž se osudy jednotlivých
zemí prolínají a navzájem ovlivňují.
Pokladem Mexika jsou nejen památky
na Maye a další fascinující civilizace, ale
také úchvatná koloniální města-srdce
dnešního Mexika či unikátní přírodní
a civilizační poklady severu země.
Státy Střední Ameriky od Guatemaly
po Panamu jsou země s překrásnou
přírodou, dodnes živými indiánskými
tradicemi a hodně dramatickou novodobou historií.
Platí to i pro karibskou oblast – jak
ostrovní země Antilského souostroví se
sedmi tisíci ostrovy, tak pro charakterem
karibské Guyanu, Surinam a Francouzskou Guyanu na severním pobřeží Jižní
Ameriky. (248 stran, 500 barevných fotografií a mapek, dop. cena 399 Kč)

Každá z knih cesto-faktopisného
žánru, druhu populárně-naučné literatury, je příběhem jedné ucelené části
světa z hlediska historie, kultur a etnik
v kombinaci s věcně pojatým cestovatelským svědectvím. Dlouhá léta cestování
po zemích všech kontinentů umožnila
Daně Trávníčkové spolu s původní profesí systémového analytika a vyskoškolského učitele vidět svět v provázanosti
a v souvislostech. Dosud vyšly (každý
rok jedna):
Sen o Tichomoří – příběh Polynésie,
Melanésie a Mikronésie s předmluvou
Ing. Miroslava Zikmunda. (160 stran, 300
barevných fotografií a mapek, dop. cena
299 Kč)
Jižní Amerikou na Konec světa

a pak dál do Antarktidy – od před-

kolumbovských civilizací po dnešek Jižní
Ameriky a o úžasné Antarktidě. (224
stran, 400 barevných fotografií a mapek,
dop. cena 349 Kč)

Příběh černé Afriky – o historii

i současnosti západní, střední, jižní a východní Afriky. (320 stran, 580 barevných
fotografií a mapek, dop. cena 499 Kč)
Magický svět Indie a Himaláje

– příběh Indie a dalších zemí Jižní Asie,
včetně těch snových himalájských. (232
stran, 500 barevných fotografií a mapek,
dop. cena 349 Kč)
O rájích a peklech jihovýchodní

Asie – kouzelná část světa od Barmy po

Filipíny zažila relativně nedávno kruté
historické události světového významu.
Proto ta „pekla“. (296 stran, 800 barevných fotografií a mapek, dop. cena 449 Kč)
K dostání v knihkupectvích. Nejsou-li skladem, mohou objednat z velkoobchodu.

NAKLADATELSTVÍ
DANY TRAVEL

www.danytravel.cz
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A

REGION BRNO

dvokátní kancelář JUDr. Ivy
Kremplové vzešla z jejích dlouholetých zkušeností a působí na
trhu v oblasti právních služeb již od roku
1994. Díky více než 20leté praxi a zkušenému týmu odborníků, zaměřujících
se na specifické oblasti právního řádu,
poskytuje komplexní služby v různých
oblastech práva.

JDE-LI O SPOR,
U KTERÉHO JSEM OD POČÁTKU
PŘESVĚDČENA,
ŽE PRÁVO NENÍ NA NAŠÍ STRANĚ,
NESLIBUJI NEMOŽNÉ.

Proč a od kdy

MAKEUP AND HAIR: PROBUĎ LABUŤ

FOTOGRAFIE: PROBUĎ LABUŤ

WWW.PROBUDLABUT.CZ

se věnujete vaší profesi?

Profesi advokátky se věnuji od roku 1994.
Prvotním impulsem pro výběr advokacie
byla touha po nezávislosti a přání pomáhat lidem. Myslím, že můžu s klidným
svědomím říci, že se mi daří obojí naplňovat dodnes.
Co pro to musíte dělat?

V první řadě je potřeba se neustále vzdělávat a reflektovat vývoj nejen v oblasti
práva a soudního rozhodování, ale taktéž
vývoj celospolečenský. Nová doba přináší
nové příležitosti i nové překážky. Advokacie není povoláním, ve kterém se lze
delší dobu pohybovat v „zajetých kolejích". Záležitosti, které byly tématem před
pěti lety, jsou dnes neaktuální a naopak.
Jen nepřetržitá bdělost mi umožní stíhat
stále se zrychlující tempo.
Jak byla doposud

Vaše činnost odměněna?

Přiznám se, že sečtení všech příchozích
částek od roku 1994 přesahuje moje časové možnosti. Teď vážně, největší odměnou je pro mě spokojenost klientů
a zpětná vazba, a to i případná negativní.
Bez ní se člověk zlepšuje jen těžko. Dalším benefitem je pro mě získaná lidská
a profesní důvěra v očích širokého okolí.
Velmi mě těší, že řadu klientů zastupuji
více než dvacet let.
Myslíte, že se můžete stát

příkladem pro ostatní ženy?

Nevím, jestli na tuto otázku dovedu
uspokojivě odpovědět, ale snažím se vždy
dělat věci, jak nejlépe umím a tak, abych
ze sebe měla dobrý pocit a nemusela se
za své jednání stydět.

výjimečné ženy
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JUDr. Iva KREMPLOVÁ
advokátka
Současné aktivity ve firmě

Komplexní agenda ve všech právních odvětvích
Dosavadní kariéra

1987–1994 vedoucí právního oddělení společnosti Brněnské komunikace a.s.,
od roku 1994 samostatná advokátka
Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes
Masarykova univerzita)
Jazykové znalosti

anglický, francouzský jazyk
Profesionální zásady

Mojí nejvýraznější profesionální zásadou je upřímnost vůči klientům. Jde-li tak např. o spor, u kterého jsem od počátku jednoznačně přesvědčena,
že právo není na naší straně, neslibuji nemožné. Naopak – tuto skutečnost
sdělím klientovi a nechám na něm, aby učinil finální rozhodnutí. Považuji
to za investici do důvěry své klientské základny, která je z dlouhodobého hlediska mnohem cennější, než okamžitá finanční odměna za předem prohraný
případ. A neméně významnou je bezvýhradné dodržování slibu mlčenlivosti
advokáta, což je conditio sine qua non provozování advokacie vůbec.

výjimečné ženy
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most a neuvědomuje si, jak křehké naše
jistoty jsou.
S kým byste se ráda setkala?

S Henrym Kissingerem. Jeho diplomatické schopnosti a um vedení dialogu nemají v novodobé historii planety obdoby.
Vaše motto? (snad ani ne motto,
ale stěžejní myšlenka)

Čím jste chtěla být jako dítě?

Odjakživa jsem snila o kariéře soudce,
což jsem musela s ohledem na objektivní
okolnosti modifikovat, a tak od roku
1994 žiji svůj sen přizpůsobený realitě.
Je do Vašich aktivit zapojena
rodina? Zvládáte obě role?

Tuto bezesporu nejlépe formuloval místopředseda našeho Nejvyššího soudu
JUDr. Roman Fiala, když řekl: „Právo
přináší smysl pro řád, vyžaduje invenci
Za co ráda utrácíte peníze?
Mám ráda hezké věci obecně a perma- a přitom dává svobodu“. Proto se právu
nentně nakupuji dárky pro své blízké.
věnuji celý svůj život a doufám, že tomu
tak bude i nadále.
Máte dostatek času
si odpočinout?

Pokud ne, z jakého důvodu?

Vzhledem k tomu, že odpočinek dovedu
Vzhledem k tomu, že dva z mých tří synů najít i v aktivitách, jako je každodenní
jsou stejného profesního zaměření a jsou péče o zahradu nebo úklid domu, mám
současně mými zaměstnanci, je propo- v tomto ohledu výhodu. Snažím se ale
jení rodiny s profesní činností silné. Zvlá- nezanedbávat ani opravdový odpočinek
dání rodinné role mně bohužel nepřísluší a alespoň jednou týdně se věnovat sportu
hodnotit, nicméně příchozích stížností či wellness. Navíc máme s přítelem stejné
je poměrně málo.
představy o trávení volného času, což je
výhodné a milé.

Máte ještě nějakou

podnikatelskou vizi,

kterou byste ráda naplnila?

Rozhodně rozšířit portfolio klientů a tým
lidí, s kterými pracuji. Nedovedu si již
svůj život bez advokacie představit.
Další, byť nepodnikatelskou vizí, je
pokračování a rozšiřování spolupráce
se spolkem Nugis Finem, k němuž mě
pojí nejen osobní znalost jeho členů, ale
především jeho rozsáhlá aktivita v obCo je na Vašem žebříčku
lasti rozšiřování právního povědomí
Pokud byste mohla zanechat
mezi širokou veřejnost. Jak praví mohodnot nejvýše, co naopak?
Na vrcholu mého žebříčku hodnot je poselství či vzkaz pro budoucí
tto spolku, "Ve vzdělanější společnosti
definitivně rodina. Myslím si, že bez ní generaci, co by to bylo?
je lepší život."
je veškeré snažení prázdné. O zdraví snad Aby si uvědomila, že pevné hodnoty neV neposlední řadě bych ráda maximanetřeba hovořit. Mimořádně také hod- jde vybudovat ze dne na den. Moje praxe lizovala svoje aktivity v Českomoravské
notím a vážím si širokého kruhu svých advokátky začala v místnosti s jednou po- asociaci podnikatelek a manažerek, v jepřátel.
hovkou, jedním stolem, jedním psacím jímž regionálním klubu Brno jsem nově
strojem a dvacetitisícovým dluhem. Dnes byla zvolena předsedkyní. Velmi si důvěry
Kde ráda trávíte dovolenou?
mám za sebou stovky spokojených klientů členek v mou osobu vážím a hodlám uděMojí srdeční záležitostí je moře a slunce. a spolehlivý tým nadprůměrně talentova- lat vše, co je v mých silách, abych tuto
prestižní asociaci, která je jako jediná
Při výběru dovolené tedy vybírám ze- ných lidí, který se neustále rozšiřuje.
jména jižní destinace. V rámci České
česká ženská organizace členem světové
republiky jsou pak moji oblíbenou de- Která historická událost
asociace FCEM, posouvala stále vpřed.
stinací nepochybně Beskydy, které jsou na Vás zapůsobila?
mojí srdeční záležitostí od dětství.
Bezpochyby sametová revoluce. K ní
vedla dlouhá cesta a jsme díky ní tam,
Máte v plánu se
kde jsme. O to víc mě pak mrzí, když
vidím narůstající nespokojenost, agresi
ještě něco naučit?
JUDr. IVA KREMPLOVÁ,
Ráda bych se naučila oddělit práci od až nenávist některých částí obyvatelstva
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
osobního života. Mám však strach, že kvůli zcela marginálním věcem. Spousta
Botanická 9, Brno
tento celoživotní boj jsem dávno pro- spoluobyvatel bohužel pokládá dnešní
www.ak-kremplova.cz
hrála.
vysokou životní úroveň za samozřejJUDr. Iva Kremplová
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REGION BRNO

NIČEHO SE NEBOJTE
PODNIKÁNÍ JE JEDNODUŠŠÍ
NEŽ ROZPOČET V DOMÁCNOSTI

Š

est měsíců jsem byla sestřičkou
v dětské nemocnici. Pak jsem
chvíli žila v Rakousku a od roku
1999 jsem řešila lidem nároky na náhradu škody, později se specializací na
škody na zdraví. Časem, od roku 2011,
jsem se osamostatnila rozvodem. Doslova z nuly na sto jsem se dostala za čtyři
roky samostatného podnikání. Našetřené
peníze jsem chtěla konzervativně a poprvé v životě investovat. A místo koupě
bytu na pronájem jsem vložila peníze do
snu jménem Inca Collagen.
Proč se věnujete této profesi?

Inca Collagen dokáže skvěle naplnit
mé PROČ!
1. Protože pomáhám lidem – zákazníkům, potřebným komunitám a jednotlivcům.
2. Protože pomáhám a podnikám globálně.
3. Protože chci vytvořit potřebnou, oblíbenou a světově úspěšnou značku.
Čeho chcete dosáhnout, jakou
máte vizi?

Já chci dosáhnout mnoha cílů. V příštím
roce se posunout obchodně do dalších
deseti zemí. Vychovat syna, jako slušného
a perspektivního člověka. Zvládnout
udržet své vražedné tempo a také odpočívat, zdravě jíst a být s rodinou. Hospodářské výsledky nejsou úspěch. Chci
dosáhnout tam, kam až mi život dovolí
a neplatit zdravím a štěstím.

výjimečné ženy
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Romana

LJUBASOVÁ
majitelka společnosti
INCA agency s.r.o.

R

omana Ljubasová jako jednatelka INCA agency je mimořádně činnou osobou v oblasti společenské zodpovědnosti. Je to pravý milovník a ochránce přírody a filantrop. Tyto soukromé aktivity přetavila
do filozofie své společnosti, které vštěpila myšlenku vzájemné pomoci
a šíření pozitivní energie a dobra. Inca Collagen spolupracuje a podporuje pacientskou organizaci DEBRA, která zastřešuje komunitu pacientů s chorobou motýlích křídel, sponzoruje motocyklového závodníka
Ondřeje Ježka nebo na Slovensku podporuje hendikepované pacienty
formou hipoterapie. Šíření povědomí o značce a účincích produktu napomáhá rozsáhlá marketingová kampaň a pravidelná účast Romany
a jejího týmu na veletrzích a výstavách. Romanin životní příběh, jak se
od sestřičky vypracovala až po úspěšnou majitelku nadnárodní firmy,
inspiruje mnoho ambiciózních lidí na motivačních přednáškách a seminářích, kde rozdává cenné rady a zkušenosti ostatním účastníkům.
Samozřejmě tak jako firma i Romana se neustále rozvíjí, jde kupředu
a nepřestává svoje nápady přetvářet do podnikatelského úsilí.
Silné stránky

Beru vize jako plány. Jdu za nimi i když spím. Jsem důvěryhodná, i to je těžké.
Profesionální zásady

Jsem přísná, přesná a čestná.

výjimečné ženy
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Co je proto nejdůležitější,

Jsem více praktik než estetik. Nejraději
překvapuji mamku, babičku, syna….
rodinu vůbec. A to od maličkostí až po
zásadní investice. Já totiž kupuji kvalitní okna, drahý toaletní papír a novou
kuchyň. Někdy to dokonce přeženu, ale
vždycky se usmívám. Miluji ten pocit,
že jsem oporou rodiny. Ráda si koupím
modrozlatou kabelku a hodinky, ale stačí
mi jedny.

Jednou větou. Pracovat a žít tak, jak nejlépe dokážu.
V čem je podle Vás Vaše

osobnost a činnost výjimečná?

V tom, že mě buď okolí miluje nebo nenávidí, nikdo mě však nepřehlédne. Jsem
dobrý člověk a to je velmi těžké.
Jak byla doposud

příkladem pro ostatní ženy?

Jaký je Váš žebříček hodnot?

Máte nějakou další vizi?

Ano! Ničeho se nebojte. Podnikání je jednodušší než rozpočet v domácnosti. Pustit se do nové věci je jako pořídit si další
dítě. Plánujte a sněte! A nikdy nebuďte
tam, kde jste nešťastné. Pečujte o sebe
jako o anděla, pak můžete teprve ostatní
chránit. Vyspané, najezené a šťastné dokážete všechno na světě.

Nejvýše stojí – být šťastná. Může to znít
příliš jednoduše. Ne ne! Totiž já jsem
šťastná, když všichni a všechno, co mám
ráda je v pořádku. Nejníže v hodnotách
mám lež a podvod. Všechno se dá říct
a žít na rovinu.

Ano, krásné a nové nemovitosti pro
bydlení a podnikání. Ale i farmu jako
ostrov nebo oázu klidu a přírody. Brzy
snad vymyslím něco ekologicky významného. A hodlám si udržet to, že
jsem šťastná.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?

Bylo to člověk, který už nežije a jedním
telefonátem mi změnil život. Poslal mě
do Asie.Pak také bývalý manžel. Vymáčkl
můj potenciál jako zubní pastu. Byl to můj
nejlepší životní trenér. Oběma děkuji.
Kterou cennou radu jste dostala?

Neznělo to tenkrát hezky, ale je to věta
na které stojí můj úspěch. Zní: STAREJ
SE O SEBE!
Co jste si odnesla od rodičů?

Maminka to myslí dobře a má vždy vztyčený prst. Ty bys pořád někoho zachraňovala a ještě jsi ani nesnídala. Vlastně mi
to přijde jako to, na čem musím nejvíce

výjimečné ženy
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DENÍK
PROBUZENÉ ŽENY

ČASOPIS VÝJIMEČNÉ ŽENY
SLAVIL ÚSPĚCH V PLZNI

Co byste vzkázala budoucí

Vaše činnost odměněna?

Velmi. Jsem šťastná. Energie se mi pracovat. Taťka je dříč a vtipálek, mamka generaci?
výdejem násobí. Každá krabička Inca je perfekcionistka. Jsem jejich přesná To, co jsme dokázali zničit za sto let vyCollagenu je semínko ke splnění glo- kombinace.
účtuje příroda vám. Prosím, uzdravujte
planetu, dokážete to.
bálního snu. V únoru a srpnu jsem
již dokázala na měsíc odjet do Asie. Podílí se na Vaší firmě rodina?
Všechno bylo obchodně v pořádku. Mí Ano. Můj životní partner vede obchodní S kým byste se chtěla
kolegové jsou skvělí. Syn ke mně vzhlíží. tým, maminka kancelář, můj syn i part- setkat?
Bývalý manžel mi gratuluje. Přátelé mi nerova dcera nám často a rádi pomáhají S panem Janem Werichem.
jsou oporou. Já mám úžasný pocit, že na akcích mezi lidmi. Babička je chodící
všechno mám.
recenze a taťka mi drží palce. Myslím, že Vaše motto?
to zvládáme na jedničku.
Úspěch se měří kvalitou života.
Myslíte, že se můžete stát

SVĚT ŽEN

Za co ráda utrácíte?

co musíte udělat?

K

onference EXCELLENTNÍ ŽENA ® v Plzni, kterou
úspěšně několik let organizuje zakladatelka Anna
Šperlová, bývá vždy plně obsazena. Není divu, neboť
pečlivě připravený zajímavý program, výjimeční hosté i luxusní
prostředí, přiláká mnoho žen z Plzeňského regionu. "V našem
regionu žije mnoho vzdělaných a podnikavých žen, které mají
málo příležitostí se prezentovat a ukázat co umí," říká zakladaniha, která vás povede k zamyšlení v několika oblastech telka. "Proto se s nimi seznamuji, zvu je na konference, jejichž
hlavním posláním je sdružovat ženy bez ohledu na věk, vzdělání,
našich životů.
První část je o našem těle. O ženské proměnlivosti, profesi, zájmy". 11. ročník konference EXCELLENTNÍ ŽENA®
ale také o sexualitě a všem co na naše tělo působí. Ať už hudba, se konal letos 4. listopadu a velmi se vydařil. Časopis Výjimečné
ženy o jejím průběhu a exkluzivních hostech přinese reportáž
příroda nebo třeba jídlo.
Druhá část je o vztazích. Zamyšlení nad vztahy, jejich pest- v dalším vydání.
rostí a vlivem na náš život. Kapitoly o rodičích, mateřství, chybách, ale také třeba o smrti, vás povedou k zajímavým úvahám.
Poslední část je věnována práci versus poslání. Kapitoly
o vnitřním zlatě každého z náš, sebedůvěře, ale také vztahu
k majetku, úspěchu, mohou odkrýt i některá vaše vlastní přesvědčení. 44 kapitol, 44 témat z mého i vašeho života.

K

www.dagmarkozinova.cz

INCA COLLAGEN

Jsme jednoproduktová česko-slovenská společnost, které jediný
produkt je právě Inca Collagen. První krabička uviděla světlo světa
na jaře v roce 2015 a od té doby se jí mimořádně daří budovat si
prestiž, oblíbenost a spolehlivost na trhu. Inca Collagen je ambiciózní
produkt směřovaný nejen pro česko-slovenský trh, kde se těší
velkému úspěchu. Firma pochopitelně expanduje do zahraničí,
kde jsou již rozjednané spolupráce s mnohými evropskými krajinami.
Zájem také projevili v Americe a Asii. Společnost pravidelně
investuje nemalé prostředky a úsilí do marketingu a PR. Věnuje
se charitativní činnosti, podporuje sportovní talenty, kluby nebo
dokonce hendikepované sportovce nebo jednotlivce.
WWW.INCACOLLAGEN.CZ

Vzácný host Blanka Matragi a Anna Šperlová na 11.konferenci
EXCELLENTNÍ ŽENA ®

Zuzana Bubílková, host 10. konference, při slavnostním křtu časopisu Výjimečné ženy spolu s organizátorkou Annou Šperlovou,
Lenkou Černou a (vlevo) vydavatelkou Stanislavou Šveňkovou
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RODINNÉ FIRMY V ČR
Představujeme vám první rodinnou firmu KOMFI spol. s r.o. v novém seriálu Rodinné firmy v ČR,
kde vám přiblížíme, jak v Čechách rodinné firmy vznikají, jak fungují a jaké se v nich tvoří a předávají hodnoty.

NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU PRO MĚ JE,
KDYŽ ZA MNOU NĚKDO PŘIJDE
A ŘEKNE: „DOBRÁ PRÁCE“.

J

ana Slováková je dcerou zakladatele firmy Komfi spol. s r.o. Karla
Matějčka a ke své současné pozici
vedoucí marketingu směrovala ihned
po nástupu do firmy.
Zpočátku se starala o zahraniční dealery a se svým tehdejším vedoucím je
navštěvovala po celé východní Evropě.
Tím si nanečisto vyzkoušela a trochu
naučila práci v zahraničním obchodě.
Ze své pozice rodinného příslušníka firmy byla a stále je, jak tvrdí, tak
trochu "děvčetem pro všechno" a její
funkce není úzce profilovaná. Věnuje
se především propagaci, s tím související webové prezentaci, sociálním sítím
a budování marketingové strategie ve Historie
spolupráci s partnery na zahraničních Firma Komfi vznikla v Lanškrouně
trzích. To je dost na jednu křehkou ženu. v třípokojovém panelákovém bytě, kde
Autorizovaní dealeři firmy Komfi si bývalý šéfkonstruktér Tesly, Karel Mapůsobí po celém světě a jsou prodlou- tějček (dn. gen. ředitel Komfi) pořídil
ženou rukou firmy v zahraničí. Jana za naspořené peníze svůj první počítač
Slováková s nimi řeší budování dobré a začal „kreslit výkresy“. Vymyslel si náznačky na místním trhu nebo také to, zev firmy, tehdy KOMA (KOnstrukce
jak v jejich zemi pečují o klienty. Často MAtějček) a namaloval logo. Vzhledem
společně řeší např. dny otevřených k designu jednotlivých písmen se pak
dveří, veletrhy a další promo aktivity.
lehce stalo, že z názvu KOMA se stalo
Svým elegantním dívčím vzhle- Komfi. Název firmy a logo se užívá dodem budí dojem, že umí tančit a tkát dnes, avšak vše ostatní se za téměř čtvrtkrajky. Jakmile se s ní potkáte osobně století fungování firmy změnilo. Zlomoa posloucháte ji, s údivem zjišťujete, že vým byl rok 1994, kdy se majitel rozhodl
tato žena umí míchat maltu a nebojí se zavést vlastní výrobu strojů. Začalo se
technických prací, řešení a výkonů pro vyrábět v provozovně ve Svébohově
silné muže.
a v dalších letech byly rozšířeny kapacity
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o prostory v Litomyšli a Novém Městě
na Moravě. S tím souvisel i nárůst počtu
zaměstnanců k současným 180 lidem.
Výrobní program se odvíjel od původních konstrukčních prací a první vlastní
stroje, které ve firmě sami navrhli a
postavili, byly balicí stroje elektrosoučástek. V roce 1998 se firma dostala ke
konstrukci prvního laminovacího stroje,
na kterém zpočátku pracovala s významným americkým partnerem a po
úspěšném uvedení prvního laminátoru
na trh se nastartovala její „polygrafická
budoucnost“.
Stroje pro polygrafii dnes tvoří 6070 % celkového objemu výroby a díky
vybudované síti dealerů je můžete najít
po celém světě.

Jaké bylo Vaše dětství?
jde do školky, kdy má jaký kroužek a kdo
Vyrůstala jsem v Lanškrouně v paneláku ho vyzvedne. Když měl někde prázdné
a odmalička jsme jezdívali celá rodina okénko a v něm volno, chtěl ho sám vyna chatu, která byla poblíž maminčina plnit nějakou činností. Děti nechávám
rodného místa a kde dnes moji rodiče dělat spoustu věcí samotné bez ohledu
žijí. Byla jsem zvyklá, že jsme pořád na výsledek, třeba obalují řízky, není důpracovali. Rodiče nás v tomto směru ležité jak vypadají, ale že to sami zvládopravdu nešetřili, když bylo třeba, mí- nou a poradí si.
chala jsem maltu, pomáhala řezat dřevo
a dělala různé mužské práce. Také si ale Jak zvládáte péči o rodinu
vzpomínám, že jsme byli od rána do ve- a náročnou pozici ve firmě?
čera venku, a ta příroda okolo je dodnes Je to někdy hodně časově náročné a větúchvatná.
šinou to „odnese“ můj spánek. Ale vše je
o prioritách. Protože se na vedení firmy
Čím Vás rodiče ovlivnili?
podílí více členů rodiny, na které se
Od otce jsem získala trvalý pocit, že ne- mohu v mé nepřítomnosti stoprocentně
jsem slečinka, která by se v životě ztra- spolehnout, je rodina a péče o děti u mě
tila. Mám schopnost poradit si, nebát se, vždy na prvním místě.
všechno zvládnout. Vidím to jako včera:
Když nemohu stihnout pracovní poKdyž jsem lezla po žebříku, který začal vinnosti, zastoupí mě manžel, který je
praskat, tak mi jen řekl: "Tak rychle lez, mi velkou oporou a umí mě posunout
než praskne", a já vylezla. Nechával mě dál, motivovat, pošťouchnout.
dělat věci, které bych se nikdy sama nenaučila. Maminka byla přísná a s ničím V čem vidíte výhody rodinné
se "nepárala". Sama vyrůstala v hospo- firmy?
dářství a tvrdě pracovala, takže logicky Kromě výše uvedených faktů je to určitě
nerozlišovala ženské a mužské práce. stabilita a perspektiva. A tak to také vníZdědila jsem po ní asi tu pracovitost, mají naši partneři.
ačkoliv dodnes si vedle nich s jejich aktivním způsobem života připadám jako A v čem spatřujete
lenoch. Málokdy vidím rodiče i v jejich úspěšnost vaší firmy?
letech odpočívat, snad jen na Štědrý den. Pro mě osobně je hlavním důvodem
Tatínek mi více domlouval, vysvětloval úspěšnosti to, že v čele firmy stojí právě
a vždy dával prostor pro vlastní názor, do můj tatínek. On postupem času nastaničeho mě nenutil, jen řekl svůj pohled vil pravidla fungování uvnitř firmy, on
na věc. Maminka většinou více konala.
stojí za mnoha inovacemi, a hlavně on má
úžasnou schopnost v rozhodování o buMělo to vliv na Vaši současnou
doucím vývoji firmy. Důležitou roli v tom
bezesporu hraje také maminka. Kažrodinu?
Určitě ano. Jsme aktivní, máme disci- dý je úplně jiný, ale myslím, že se skvěle
plinu. Mám dvě malé děti a už od 3 let doplňují, a proto dokázali to, co dokázali.
navštěvují různé kroužky, plavou, chodí
na angličtinu, syn hraje hokej, celá ro- Jak vzpomínáte na zásadní
dina se věnujeme svým koníčkům.
změnu ve firmě, která nastala
Děsí mě představa, že sedíme celé rozchodem s americkým
odpoledne doma a nemáme žádnou partnerem?
náplň. To pak děti tíhnou ke sledování Napadají mne slova jako česká hrdost,
televize, od které se přirozeně nemůžou srdce. Díky této firmě jsme prorazili do
odtrhnout.
světa,naše stroje se prodávaly v celé záNapř. syn neměl ve svých 3 letech padní Evropě, Americe, Austrálii, Japonpojem o dnech v týdnu, proto jsem mu sku, bylo to pro nás zásadní a důležité.
namalovala tabulku s obrázky a dny, kdy Ale po určité době, konkrétně v roce

Jana

SLOVÁKOVÁ
vedoucí marketingu
Komfi spol. s. r. o.

N

ejlepší odměnou za naše
úsilí při práci je spokojený
zákazník. Jsme rádi, že naši zákazníci jsou se stroji Komfi spokojeni,
a stejně tak, že naši dodavatelé nás
považují za dobrého partnera.
Studium

Univerzita Tomáše Bati Zlín, obor
marketing, management
Motto

Na všem špatném je dobré to, že
je to nová zkušenost a příležitost
posunout se dál.
Co očekáváte významného

v nejbližší době?

Syn jde do první třídy a to je pro
každou pyšnou mámu velmi významná událost.
Jaké je Vaše oblíbené
místo?

Miluji přírodu a ticho. Cítím se
dobře u rodičů na chatě, kde je
krásná příroda.
S kým byste se ráda
setkala?

S Janem Werichem.
Co považujete za cennou
radu, kterou jste v životě

dostala?

Kdysi mi moje babička řekla:
„Musíš se rozhodnout a pak se
snažit, aby to bylo správné rozhodnutí.“
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2008 přišel čas ukázat světu, že my jsme
skutečným výrobcem strojů a že jsme
česká firma s vlastní značkou. Nechtěli
jsme plnit představy jiných, se kterými
jsme se neztotožňovali, a spoléhat na
marketingovou strategii zcela jinak fungující korporace. Měli jsme vlastní vize!
Firma Komfi je vlastně třetím dítětem
mých rodičů, sami ji vytvořili, vybudovali, opečovávali a mají k ní citový
vztah. Nejsou pro ně proto důležitá jen
čísla a ekonomické výsledky, ale hlavně
lidé, jejich pocity, spokojenost a chuť
do práce. Cítíme za své zaměstnance
zodpovědnost a vždy jsme byli zvyklí
rozhodovat sami za sebe.
Někteří kolegové byli tenkrát vyděšeni,
co s námi bude, když se odtrhneme od
silného vlivného amerického partnera,
ale já jsem byla přesvědčena: "Proč by to
bez nich nešlo?“. Jinou variantu jsem si
ani nepřipouštěla. A skutečně to šlo. Nastal obrovský zlom ve všem, počínaje novým webem, novými dealery, veletrhy…

a už po krátké době bylo zřejmé, že jsme sluhu, intuitivně vést k řešení případudělali správné rozhodnutí. Dnes zná ných problémů apod.
Komfi jako výrobce laminovacích a laMy zákazníkům vycházíme maximálně
kovacích strojů každý z oboru.
vstříc a při vývoji strojů klademe důraz
na jednoduchou obsluhu – tedy předeJak se vám spolupracuje
vším na přípravu zakázky a seřízení stroje.
Laminátory i lakovací stroje Komfi hravě
s českými zákazníky,
zvládne ovládat jeden člověk. Jsou vybav čem především vidíte
veny moderním softwarem a dotykovými
výjimečnost vašich produktů?
Našimi zákazníky jsou hlavně tiskárny obrazovkami a samozřejmě v nich nea výrobci obalů. V Česku a na Slovensku chybí jak potřebné bezpečnostní prvky,
s nimi jsme v kontaktu napřímo.
tak prvky pro maximální efektivnost
Dříve tu bylo kromě tiskáren více ma- zpracování zakázky.
lých firem, tzv. dokončovatelů, které se
Jsme velmi pyšní na náš vývojový tým,
věnovaly pouze laminaci. Dnes vše smě- který má silné zázemí a my do něj nevářuje k tomu, aby tiskárny měly stroje pro háme stále investovat.
kompletní zpracování zakázky. A to nejen
Zaměstnáváme 15 skvělých konu nás, ale stejný trend je vidět i v zahraničí. struktérů, kteří se touto problematikou
Obecně se zvyšují nároky. Na kvalitu úspěšně zabývají a dokáží na potřeby
zpracování, rychlost dodání, výjimeč- trhu rychle a pružně reagovat. Díky kvanost produktu (speciální efekty apod.). litě našich produktů jsme si vybudovali
Stroje musí být např. více automatizo- opravdu dobré jméno a patříme mezi
vané, mít různé předvolby, laicky řečeno špičku výrobců laminovacích strojů ve
musí být chytřejší, mít jednodušší ob- světě.

Z oslav 25 let firmy, s tatínkem a manželem

Veletrh Drupa 2016

Klienti se k nám vracejí, protože stroje mnoho firem, zejména mnoho českých jsem v naší firmě téměř vyrostla a vše,
se dobře obsluhují a jsou bezporuchové. soukromých firem, které vyrábí vlastní co ve firmě děláme, jsem považovala za
Většina odběratelů dobře ví, že jsme produkt s vysokou přidanou hodnotou. běžné. Až poté, co jsme soutěž vyhráli,
schopni upravit řešení na míru a občas My můžeme být pyšní, že takovou fir- jsem si začala uvědomovat, že „něco na
vymýšlíme pro některé zákazníky sku- mou jsme. Naše stroje sami navrhujeme, tom Komfi je“. A jsem na toto ocenění
tečné „speciality".
vyrábíme, prodáváme a servisujeme. náležitě hrdá.
Prostřednictvím sítě zahraničních deaKterý stroj je podle Vás ten
lerů je prodáváme do celého světa. To, Jak a čím byly a jsou Vaše aktivity
že jsme nezávislí na výrobě, protože si ve firmě odměněny?
nejlepší?
Naší největší chloubou je a stále zůstává vše děláme sami, a to od A do Z, je naší Největší odměnou pro mě je to, když
nejprodávanější model laminátoru Delta velkou výhodou. Pro naše obchodní za mnou někdo přijde a řekne: „dobrá
52. Ten úspěšně vyrábíme a dodáváme partnery je to pak záruka stabilního práce“. Když to učiní můj táta nebo
spokojeným zákazníkům přes 18 let. Vý- a spolehlivého partnerství. Dalším dů- manžel, pak je to ještě hřejivější. Napřímluvným příkladem osvědčené kvality ležitým faktem, v čem jsme výjimeční, klad zrovna letos jsme pořádali poměrně
našich strojů je muzejní kousek s výrob- je finanční stabilita a nezávislost. To, organizačně náročné oslavy 25 let od zaním číslem 001 z roku 1999, který je plně že si téměř všechny investice do výrob- ložení firmy, kam byli pozváni všichni
funkční k předvedení v našem předvádě- ních kapacit, výrobních technologií i do současní i bývalí zaměstnanci. Ačkoliv
cím centru.
vývoje nových produktů financujeme je v tak zásadních momentech zapojena
Shrnula bych úspěšnost našich strojů z vlastních zdrojů, je v dnešní době sku- do příprav celá naše rodina, je pořádání
do několika bodů: intuitivní obsluha, tečně výjimečné.
takových akcí ve finále na mně. Ty posnadná údržba, perfektní výsledek, bezZ ocenění, která jsme jako firma zitivní reakce, které jsem po akci od
poruchovost, bezpečnostní prvky, život- získali, jsem nejvíc hrdá na 2 tituly. hostů dostávala, byly pro mě největší
nost i více než 15 let a 100% česká výroba. Jedním bylo ocenění Zlatý Embax- odměnou.
Print, který v roce 2009 u příležitosti
Čeho Vy sama chcete dosáhnout
brněnského veletrhu EmbaxPrint zís- Co je na Vašem žebříčku hodnot
kala naše tehdy žhavá novinka – stroj nejvýše, co naopak?
ve firmě, máte svoji osobní vizi?
Vždycky jsem si přála, aby mě lidé, se pro parciální UV lakování Spotmatic Rozhodně děti a zdraví mé rodiny. I to
kterými se setkávám ve své práci (ať ob- 54. Toto ocenění udělovala odborná po- jsem si zrovna letos ověřila a opravdu je
chodní partneři nebo zaměstnanci), brali rota vystaveným exponátům na základě to něco, co člověka přiměje k zamyšlení
jako člověka na svém místě, který dělá to, splnění náročných technických kritérií, o prioritách. Hodně důležité pro mě
co umí a který své práci rozumí. Jelikož zejména se posuzovala míra inovace jsou také dobré rodinné vztahy a vztahy
jsem hned po škole nastoupila do firmy produktu. Přirozeně to je pro firmu, s přáteli. Na opačné straně vidím peníze,
mého tatínka, jsem prostě dcera majitele, která takový stroj vyvinula, významné protože peníze budou, my nebudeme.
která se zapojila do byznysu z důvodu ro- ocenění. Druhým titulem je Equa bank
Komfi je jedna část mého života. Tu drudinných vazeb. Navíc jsem přišla hned po Rodinná firma roku 2015. Když jsem hou část naplňuje rodina a moji přátelé,
studiích bez předchozích zkušeností z ji- před 2 lety posílala přihlášku do této díky nimž mám úžasný pocit, že budu-li
ných zaměstnání. A fakt, že v naší práci jde soutěže, nebrala jsem to nijak vážně. Já potřebovat pomoc, dostane se mi jí.
o strojařinu, byl pro mě v tomto ohledu
také velkou výzvou. Myslím, že respekt
těchto lidí se mi získat podařilo. Vždy jsem
se snažila být upřímná a ke své práci jsem
přistupovala tak, že žádný učený z nebe
KOMFI SPOL. S R.O.
nespadl a pořád je třeba se něčemu učit.
Zejména co se týká strojů – pokud něDvořákova 1001, 563 01 Lanškroun
čemu nerozumím, nestydím se zeptat
Pobočky v ČR: Lanškroun, Svébohov, Litomyšl,
a nechám si to vysvětlit třeba i třikrát.
Nové Město na Moravě
Na jaká ocenění firmy jste hrdá?

S rodinou
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Hlavní sídlo firmy Komfi

Jsme jedna z mnoha firem, která působí v oboru strojírenství. A strojírenství
má v Česku poměrně dlouhou historii
a také velmi dobré jméno. Není však

Pobočky v zahraničí: dceřiné společnosti Komfi Europe BV,
Holandsko, Komfi Slovakia
Zahraniční kanceláře: Švédsko, Stockholm, Rakousko, Vídeň
e-mail: info@komfi.cz
www.komfi.cz
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MOHOU BÝT BYLINY NADĚJÍ
PRO BUDOUCÍ POKOLENÍ?

FOTO: MARIE VOTAVOVÁ

Ohlédnutí

Když jsem téměř před dvaceti lety začala zkoušet výrobu i účinky některých
bylin na různé zdravotní problémy, nenapadlo mě tehdy, že mohu tolik lidem
pomoci v dnešní generaci i v té příští.
Budovala jsem nejprve zázemí pro výrobu, potom rozšíření povědomí o účincích bylin, objevila jsem přitom v herbářích zmínku o gemmoterapii – řešení
zdravotních problémů pomocí výtažků
ze zárodečných částí. Bylo třeba nejen
zařídit výrobu, vybudovat moderní pracovní prostory pro její výrobu a hlavně
dostat do povědomí lidí možnosti jejich použití pro zlepšení zdravotního
stavu. Samozřejmostí bylo též vyřízení
veškerých povolení Ministerstva zdravotnictví.
Byla to těžká doba, kdy jsem ročně
podnikala někdy až 80 přednášek po
celé republice, zúčastnila se rozhlasových
a televizních vysílání na téma různých
zdravotních problémů.
Prostředky, získané prodejem, byly
použity k výstavbě prostor pro výrobu,
distribuci, poradenství a propagaci.

o gemmoterapii v bylinkářské škole jejich zdraví a samozřejmě si obě zav Českém Krumlově. Významnou udá- hrady prohlédnout. Nejinak tomu bylo
lostí letošního roku byla účast na letní i letos v rámci Dne otevřených zahrad,
etapě Flóry v Olomouci, kde jsme za- 11. a 12. června. Milou návštěvou pro
znamenali velký zájem o přednášku o by- mě byli studenti univerzit – Palackého
linkách a jejich možnostech v prevenci univerzity v Olomouci a Zemědělské facivilizačních onemocnění. Celá akce byla kulty Mendelovy univerzity v Brně. Také
náročná na přípravu, ale velice úspěšná. jsem přednášela o bylinách na Lékařské
Také návštěva Toulavé kamery nám pro- fakultě v Olomouci a Farmaceutické faspěla zviditelněním našich aktivit a po- kultě v Hradci Králové. Jsem potěšena,
děkováním za propagaci kraje.
že se mladá generace stále více zajímá
o možnosti prevence civilizačních onemocnění.
Zahrady – světový unikát
K propagaci byly vybudovány zahrady,
jednak bylinková ukázková, bylinková Budoucnost
produkční a na ploše 2 ha zahrada pro Chtěla bych vytvořit regenerační centpupeny, která slouží k osvětě pro stu- rum, v kterém budou mít lidé možnost
denty i ostatní návštěvníky a dále jako pomocí přístrojů zjistit příčiny svých
zdroj pro získání pupenů v jarním ob- zdravotních problémů a zároveň je nadobí, kdy vytvořené zásoby musí vydržet pravovat. Prostory na výstavbu centra
jsme již získali zbouráním stávajícího
na celý rok.
Tato ocenění jsou pro mě odměnou za domku a na podzim začínáme stavět.
práci a úsilí za posledních 20 let, ale také Vím, že to je a bude náročná záležitost,
výzva k další činnosti.
protože stavba i přístroje jsou finančně
nákladné, ale vím, že to má smysl pro
Letošní jaro a léto
dnešní i budoucí generace.
Jarní a letní období je vždy ve znamení
Dle slov mého vnuka si tak konečně
návštěv ukázkové bylinné a pupenové splním svůj životní sen.
Jsem ráda, že mohu svou prací pomázahrady, kdy návštěvníci mají možnost při přednášce vyslechnout mož- hat lidem a také tomuto kousku krásné
nosti použití bylinných prostředků pro země, kde žiji.

Mgr. Jarmila Podhorná s krajskou ředitelkou České pojišťovny Praha 2, Šárkou
Dolanskou

Mgr. Jarmila

PODHORNÁ
majitelka firmy Naděje
Ocenění

Že mé úsilí nebylo zbytečné,
dokazuje to, že jsem v minulém
roce získala 2 význačná ocenění
za gemmoterapii, kterou jsem
v České republice uvedla na trh
a také za pupenovou zahradu,
kterou jsem vybudovala na popud pana Ing. Josefa Dostála,
bývalého ředitele Průhonického
parku a která je zároveň světovým unikátem.
Prvním oceněním byla pamětní medaile UP v Olomouci
při příležitosti 450. výročí založení univerzity, kterou jsem
obdržela za reprezentaci UP
v České republice a v zahraničí.
Druhým oceněním bylo 1. místo
v kategorii inovativního podnikání v projektu Ocenění Českých Podnikatelek.

Publicita

K osvětě o bylinných prostředcích jsem
minulá léta napsala knihu Byliny léčí. Lidé
tak mohou získat mnoho informací z této
knihy nebo z nově natočeného DVD.
Na pozvání paní Simony Berkové
z Kouzelných bylinek jsem přednášela

výjimečné ženy
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FIRMA NADĚJE

www.nadeje-byliny.eu
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VÍTĚZKY
10. ročníku projektu

VÍTĚZKY 10. ROČNÍKU
PROJEKTU OCENĚNÍ
ČESKÝCH PODNIKATELEK

P

rojekt OCP v letošním roce oslavil 10. ročník a jména vítězek
byla vyhlášena na slavnostním
galavečeru, který se uskutečnil ve středu
9. listopadu 2017 v Kongresovém centru
České národní banky v Praze.
Cílem projektu OCP je vyzdvihovat
a oceňovat české ženy, jež jsou schopné
díky svému umu a odvaze vydat se svou
vlastní cestou, zakládat úspěšně fungu-

jící firmy a využívat nejrůznějších moderních technologií, které jim na této
jejich cestě pomáhají. „Prostřednictvím
projektu Ocenění českých podnikatelek
se již od samého jeho začátku snažíme
podporovat vzdělávat a oceňovat transparentní podnikání v České republice
a vytvářet nové příležitosti. Oceňujeme
ženy, které podnikají, dosahují výborných
ekonomických výsledků a stojí za nimi

silné životní i podnikatelské příběhy. Ty
pak mohou být inspirací jak pro ženy,
které již podnikají, nebo o vlastním podnikání teprve přemýšlí. Dobrou zprávou
je, že takových je mezi námi čím dál tím
víc a počet žen v byznysu každým rokem stoupá, od loňského roku to je o 35
procent,“ říká zakladatelka projektu
Ocenění Českých Podnikatelek Helena
Kohoutová.

Vítězky 10. ročníku, Helena Kohoutová, zakladatelka projektu, Věra Komárová, Dermacol, patronka 10. ročníku
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MALÁ FIRMA

1. REVATECH s.r.o.		
Eva Hronová
2. Grafia spol. s r.o.		
Jana Brabcová
3. TURPRESS spol. s r.o.		
Jana Ševčíková
STŘEDNÍ FIRMA

1. NEREZ CIDLINA s.r.o..		
Zdenka Homolová
2. Lamatex, s.r.o.			
Anna Krčmářová
3. 1. Aromaterapeutická KH a.s.
Michaela Švorcová

Helena Kohoutová, zakladatelka projektu
V letošním roce porota vybírala
oceněné ze 115 finalistek.

České podnikatelky získaly ocenění ve
třech kategoriích podle velikosti firmy
a také tři speciální ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů
projektu. Jedna z finalistek si pak odnesla
Cenu za výjimečný růst firmy.
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
které převzalo záštitu nad letošním 10.
ročníkem, pak v rámci projektu Ocenění
Českých Podnikatelek udělilo Medaili
ministra průmyslu a obchodu.
„V posledních pěti letech o živnost zažádalo dvakrát více žen než mužů. Svou podnikatelskou cestu mají oproti mužům leckdy trnitější, a proto si jejich úsilí zaslouží
maximální podporu. Zároveň považuji
za důležité jejich podnikatelské aktivity
zviditelňovat. A právě udělení Medaile
ministra průmyslu a obchodu je k tomu
vhodnou příležitostí. Pro mnohé z nich to
může být důkazem, že jejich snahu dokážeme patřičně ocenit,“ vyjádřil svou
podporu ženám-podnikatelkám ministr
průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
V letošním roce bylo z databáze odborného garanta CRIF – Czech Credit
Bureau na základě splnění podmínek
soutěže vybráno 23 650 potenciálních
kandidátek, z nich bylo nominováno

na základě ratingu 938 semifinalistek
s nejlepšími ekonomickými výsledky.
Do finále se pak přihlásilo 115 finalistek.
V kategorii Malá společnost se kvalifikovalo 72 finalistek, v kategorii Střední
společnost je to 20 finalistek, a konečně
v kategorii Velká firma postoupilo 17
finalistek.
„Veškeré analýzy, které jsme v poslední
době prováděli, ukazují na rostoucí význam českých podnikatelek jak z hlediska
stoupajícího počtu obchodních společností vlastněných ženami či pozitivních
výsledků jejich podnikání, tak z pohledu
nízké míry výskytu varovných informací
u daných společností. To zároveň ukazuje
na zvyšující se význam celé soutěže. Proto
rádi do Ocenění Českých Podnikatelek přispíváme jako odborný garant hodnocením
přihlášených podnikatelek prováděném na
základě ratingu,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau.

VELKÁ FIRMA

1. LT Sezam s.r.o.			
Lucie Tomášková
2. Chromservis s.r.o.		
Marči Horová
3. BRITEX-CZ, s.r.o.		
Olga Bunce
CENA ZA VÝJIMEČNÝ
RŮST FIRMY

TERMSTAV, s.r.o.			
Sylva Jílková
CENA ČSOB
– VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

DAQUAS, s.r.o.			
Darina Vodrážková
CENA ZA DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACI
– POD PATRONACÍ
MICROSOFT

TECHNOAQUA s.r.o.		
Michaela Povýšilová
CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
– POD PATRONACÍ ČESKÉ
POJIŠŤOVNY

WWW.OCENENICESKYCHPODNIKATELEK.CZ

MEDICAL PLUS, s.r.o.		
Eva Dokoupilová
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Na 17. ročníku světových
soutěží Miss – Mister Deaf
World & Europe & Asia
2017 bylo vyhlášeno celkem osm vítězných titulů:

Pražské Kongresové centrum v červenci přivítalo finalistky a finalisty světových soutěží krásy neslyšících.

17. ROČNÍK SOUTĚŽÍ
MISS & MISTER DEAF
WORLD & EUROPE & ASIA 2017
V PRAZE

Vítězný titul
MISS DEAF WORLD 2017

Získala dívka ze státu Thaliand
– Miss Chutima Netsuriwong

S

Nejkrásnější neslyšící dívkou 17. ročníku soutěže se v Praze stala Chutima Netsuriwong z Thajska,
mezi muži zvítězil a do Španělska si titul odváží Eric Alcantara Pascual.

větová soutěž Miss a Mister
Deaf má u nás dlouholetou

tradici. Je jediného druhu na
světě a pořádá se již od roku
2001. Napomáhá nejen sluchově
postiženým dívkám a chlapcům
z celého světa v jejich nelehkém životě, ale každoročně jim
umožní ukázat široké veřejnosti,
že jsou jí, i přes sluchové postižení, ve všem rovni.

D
Česká reprezentantka čtvrtá zprava

FOTO: ARCHIV POŘADATELE SOUTĚŽE

Vítězové slavnostního večera
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o Prahy přijelo 56 neslyšících
dívek a chlapců z celého světa,
kteří se ucházeli o vítězné korunky a vyhlašované tituly. Pozvání do
Prahy přijali Miss Deaf World 2016 Janie
Erasmus z Jihoafrické republiky, 2. Vicemiss DeafWorld 2016 z Kanady, Miss
Europe 2016 z Velké Británie i Mister
Deaf World 2016 Kevin Petit z Francie.
Do loňského roku se slavnostní finálový večer konal v TOP HOTELU
PRAHA, letos poprvé se volili královna
a král krásy na Vyšehradě. Pozvání do
Prahy přijali pozvání vítězové a vítězky
národních soutěží, aby se ucházeli o vyhlašované tituly. A byla to opravdu pestrá
podívaná. Na pódiu se představili chlapci
a dívky ze všech koutů světa, například
z Botswany, Taiwanu, Mexika, Indie, Kolumbie nebo Jižní Afriky.
Ocenění 1. vicemiss Deaf World 2017
porotci udělili Mariji Puposke z Makedonie, 2. vicemiss Deaf World 2017 se stala
Inna Demidova z Běloruska. Titulem Miss

Deaf Europe 2017 se může pyšnit reprezentantka České republiky Petra Sluchová, titul Miss Deaf Asia 2017 získala od
porotců Hao Manman, finalistka z Číny.
V mužské kategoriii, která se vyhlašuje od roku 2013, titul Mister Deaf Europe 2017 vybojoval Chehiban Bagou
z Francie a poslední, nejmladší kategorii,
Mister Deaf Asia 2017 si z Kongresového centra Praha odváží do Yu Chen
Lin z Taiwanu.
O umístění finalistů rozhodly i letos
dvě poroty, hlavní a mezinárodní. Mezi
porotce usedli například Felix Slováček,
zpěvačka Markéta Procházková, 2. vicemiss soutěže Česká Miss 2016 Kristýna
Kubíčková, generální ředitel TOP HOTELS GROUP Ing. Radek Dohnal, doc.
MUDr. Jan Lešták, CSc.,MSc, majitel
oční kliniky, Mudr.Ota Schütz, zakladatel
Žilní kliniky a další.
Klání neslyšících finalistů se téměř
nelišilo od klasických soutěží krásy. Soutěžící se předvedli ve večerních šatech,
pro diváky byla připravena promenáda
v plavkách, nechyběly ani volné disciplíny.
Jedinou změnou, a pro diváky velmi atraktivní podívanou, byla přehlídka národních
krojů, které si všechny finalistky i finalisté
ze 36 zemí světa do Prahy přivezli.
A tak mělo publikum v Kongresovém
centru Praha možnost si prohlédnout například národní kroj Indie, Thajska nebo
Seychel. Na pódiu, kromě soutěžících
a moderátorů, po celý večer soutěž doprovázeli i profesionální tlumočníci, kteří
překládali do českého znakového jazyka
a mezinárodního znakového systému.

Vítězný titul
I. VICEMISS DEAF WORLD 2017

Získala dívka ze státu Croatia
– Ana-Maria Barnjak
Vítězný titul
II .VICEMISS DEAF WORLD
2017

Získala dívka ze státu Belarus
– Inna Demidova
Vítězný titul
MISS DEAF EUROPE 2017

Získala dívka ze státu Czech
republic – Petra Gluchová
Vítězný titul
MISS DEAF ASIA 2017

Získala dívka ze státu China
– Manman Hao
Vítězný titul
MISTER DEAF WORLD 2017

Získal chlapec ze státu Spain
– Eric Alcantara Pascual
Vítězný titul
MISTER DEAF EUROPE 2017

Získal chlapec ze státu France
– Bagou Chehiban
Vítězný titul
MISTER DEAF ASIA 2017

Získal chlapec ze státu Taiwan
–Yu Chen Lin
Organizátorem soutěží je
MISS & MISTER DEAF s.r.o.
www.missdeafworld2011-2020.com
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PENÍZE VLASTNĚ VYDĚLÁVÁM
PROTO, ABYCH JE MOHLA
ROZDÁVAT TAM, KDE JE POTŘEBUJÍ

J

FOTO: ALENA BORLOVÁ

ednatelka Westrans Děčín s.r.o., Stanislava Heritesová Weigelová, vítězka
9. ročníku soutěže Ocenění Českých
Podnikatelek v kategorii Střední společnost, má velké srdce a ráda pomáhá.
Sponzoruje malé i větší firmy, instituce
a akce, které se bez pomoci druhých
často neobejdou. Jednou z akcí, na které
mne paní jednatelka pozvala a kterou
finančně podporuje, byla i soutěž Miss
a Mister Deaf 2017 a také výstava obrazů
atelieru MarieJan v pražském Mánesu.
Přesvědčila jsem se, kolik času, ochoty
a energie do těchto aktivit vkládá a právem jí za to patří velký dík a obdiv.
Co nového se událo během

minulého půl roku u vás ve firmě

a v osobním životě?

Po zveřejnění mého ocenění v OCP to
bylo pro mě i celý tým hodně zavazující
období. Dostávala jsem gratulace od
zákazníků a tím víc měla snahu udržet
obchodní vztahy minimálně na stejné
úrovni, ne-li vyšší. Pro nás oceněné

Stanislava

HERITESOVÁ
WEIGELOVÁ
jednatelka
Westrans Děčín s.r.o.
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S celou rodinou na dovolené v SAE

Její oblíbený golf

ženy se konala spousta zajímavých akcí, se věnují různě nemocným a zdravotně
na kterých jsem chtěla být, takže to bylo postiženým lidem, kteří jsou jinak
i dost společenské období. Podařilo se mi nezaměstnatelní. Mají možnost zde
odletět s celou rodinou, počínaje manže- malovat obrazy a tím se i seberealizovat.
lem, rodiči a dcerami s jejich rodinami Jinak podporujeme mimo jiné Dům dětí
na společnou dovolenou do SAE. Byla to a mládeže v Děčíně, různé sportovní
jedna z nejkrásnějších dovolených, kdy a kulturní akce.
jsem měla všechny svoje blízké téměř dva
týdny nablízku.
Jak jste prožila léto?
Byli jsme mimořádně pracovně vytíženi.
Pracujete na nějakém novém
Snažím se, aby si zaměstnanci vybírali
nerušeně dovolené, o to je letní období
konkrétním projektu?
Stále mám nové nápady a je fajn, když náročnější. Privátně jsem si léto užívala s
se mi alespoň některé daří realizovat. manželem a rodinou na zahradě u bazénu.
Například jsem pořídila krásný velký Také jsme jezdili na výlety po krásách
pozemek, cca 2500 m2, z kterého bych Čech a hodně hráli s manželem golf.
ráda nechala vytvořit parkovou úpravu.

Pro mě je nejcennější a nejdůležitější
zdraví moje i celé mojí rodiny. Mám ráda
domácí pohodu a dobré mezilidské vztahy.
Snažím se, aby to vše kolem mě fungovalo.
Těším se ze čtyř vnoučat, se kterými
se snažím být co nejvíce to jde. Bohužel
ne všechny mám blízko. Mám také velké
štěstí, že mám soběstačné a aktivní rodiče.
S nimi hrajeme kanastu, takže se vidíme
i relativně často. Hlavně v zimním období.
Jak vnímáte současné složité
období, kdy ze všech stran

slyšíme hrozby? Máte nějaký

recept na dobrou náladu? Jaký?

Jsem velká optimistka a vždy pozitivně
naladěná. Bohužel to, co se děje kolem
Jste velmi aktivní na sportovním
nás, nemůže těšit nikoho. Kazit si náJaké máte cíle v nejbližší období?
ladu se složitým současným světem si
poli – konkrétně v golfu, povězte
Mým cílem je stabilizovat firmu a při- nám o tom, proč a kde ráda
ale nechci. Věci, které nejsem schopná
pravit se pomalu na zapojení dcery po hrajete golf?
ovlivnit, se snažím vytěsnit. Jde to však
návratu z druhé rodičovské dovolené do Letošní golfovou sezonu jsem měla těžko. Celoživotně jsem šťastná, že jsem
pracovního procesu ve firmě. Na to se opravdu dost úspěšnou. Podařilo se na světě. Posledních několik let prožívám
moc těším, dobře si rozumíme. Věřím, mi ještě snížit HCP a vyhrát mistrov- nejkrásnější období. Budu se snažit, aby
že bude mentálně odpočinutá a přinese ství klubu ve hře na rány i na jamky. to vydrželo co nejdéle. Recept na dobrou
nové nápady.
K tomu několik trofejí z turnajů. Mým náladu? Mít rád i sám sebe a věřit v to,
domovským hřištěm jsou Terasy v Ústí co člověk dělá.
Vaše firma a její finanční
nad Labem. Hrajeme s manželem rádi
v Čechách a v Rakousku, kde si dopřepodpora je vidět na mnoha
jeme každý rok alespoň jeden týden golfu.
charitativních akcích – můžete
Psychicky si dokážu odpočinout pouze
některé zmínit? Proč se charitě
při hře golfu a sledování tenisu. Jsem veltolik věnujete?
Ano, mám velmi silné sociální cítění, kou fanynkou Petry Kvitové. Golf vlastně
WESTRANS DĚČÍN S.R.O.
úctu ke stáří a handicapovaným lidem. hraju proto, aby hlava měla možnost
mezinárodní a vnitrostátní
Cítím k nim solidárnost. Peníze vlastně vypnout a odreagovat se od pracovních
zasilatelství
vydělávám proto, abych je mohla i běžných životních starostí.
rozdávat tam, kde je potřebují. Jednou
e-mail: westrans@westrans.cz
z posledních charitativních akcí je Co by Vás v tuto chvíli nejvíce
www.westrans.cz
podpora ateliéru MarieJan v Děčíně, kde potěšilo?
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nich by nenásledovala změna a něco
lepšího.
Co je na Vašem žebříčku hodnot
nejvýše, co naopak?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE
PRO MNE LIDSKÝ PŘÍSTUP
A POCHOPENÍ TOHO DRUHÉHO
Čeho chcete ve firmě
dosáhnout?

Můj dlouholetý cíl je spokojený a veselý
zaměstnanec i spokojený a veselý klient,
což se plní.
Obdrželi jsme finanční podporu
z Evropské unie, kterou chci použít do
inovace a modernizace strojového parku,
aby se lidem ve firmě lépe pracovalo.
Co je podle Vás pro firmu
nejdůležitější?

F

Dobré vztahy mezi lidmi a to budu tvrdit
neustále. Bez spokojenosti lidí a vzájemné
komunikace je veškeré úsilí o ničem.

irma Procentrum Design, s.r.o. Tím, že má zájem o práci a vedení firmy
vznikla v roce 1993 jako zakáz- můj syn, mohu si dnes dovolit začít se
ková tiskárna pro potisk textilu. trochu upozaďovat, věnovat se svým záOd počátku je její snahou poskytovat jmům, rozdávat životní rozumy, podpo- Kdo je Vaším typickým
klientům kompletní služby, které se rovat mladé, kteří nemají odvahu a také zákazníkem?
snaží neustále rozvíjet. V jejích nových péct a vařit pro vnoučka.
Zákazníci se rekrutují ze tří oblastí – remoderních prostorách najdete vybavení
klamních agentur, koncových zákazníků
pro přímý, transferový a sublimační tisk. Proč pracujete v tomto oboru?
a sportovních klubů.
Všechny tyto technologie jsou podpo- Narodila jsem se se smyslem pro
rovány pomocnými provozy (DTP, pří- „krásno“, který ve mně dále pěstoval V čem je podle Vás Vaše osoba
prava sít, balírna, doprava), které odpo- můj dědeček. Učil mě malovat i sázet a firma výjimečná?
vídají evropským standardům i normám mrkev do úhledných řádků na jeho Preferuji lidský přístup, umění naslouna ochranu životního prostředí. Pro kva- krásné zahrádce. Vystudovala jsem chat klientům, akceptovat jejich potřeby
litní a rychlé splnění zakázky zajišťuje obor zušlechťování skla a pracovala a požadavky a to učím i své obchodní
ve firmě Jablonex ve vzorkovně na zástupce. Pro mne není rozhodující
firma kompletní servis zadavateli.
Procentrum Design je špičkou svého přípravě kolekcí náhrdelníků. Ovšem rozsah a finanční dopad zakázky, nýbrž
oboru, což dokazují její zákazníci jako tam jsem neměla možnost uplatňovat spokojený zákazník.
např. Bílí Tygři Liberec, FC Slovan, Ben- svoje nápady a tvořit. Proto jsem šťastná,
teler, Extrifit, Svaz lyžařů ČR a další.
že dnes mohu. Nejde jen o návrhy na Co považujete za cennou radu,
potisky, obrazce či loga, ale o skutečné kterou jste v životě dostala?
poradenství s promyšleným a citlivým Přijímej vše, co se ti děje, všechno je
Jaké jsou Vaše současné
přístupem ke klientovi.
správně, i zdánlivě špatné události. Bez
aktivity ve firmě?
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Nejvýše je čestnost, spolehlivost, optimismus, pokora, umění naslouchat, nechat
události plynout. Naopak jsou všechny
protihodnoty.
Do čeho ráda investujete peníze?

Do relaxace, cestování, zážitků, sportu,
kvalitní kosmetiky, módy a také třeba do
náušnic. Těch mám opravdu hodně a ráda
je nosím tak, aby mi ladily s oblečením.
Co očekáváte

v budoucnu významného?

V příštím roce oslavy 25. výročí založení
mojí firmy.
Pokud byste mohla zanechat

poselství či vzkaz pro budoucí

generaci, co by to bylo?

Aby ženy zůstaly ženami a muži zůstali
muži a hledali štěstí, lásku a bohatství
především v sobě. A aby slovo „rodina“
mělo větší váhu, protože jenom díky
svým rodičům jsme na této zemi a za
to si zaslouží velkou úctu a poděkování.
Která historická

událost na Vás zapůsobila?

Rok 1989, kdy jsem konečně mohla
uplatnit svoji touhu po svobodě v rozhodování a kreativitě.
S kým byste se ráda setkala?

S paní Eliškou Coolidge Haškovou.
Obdivuji ji za to, co dokázala.

Magdalena

MRÁKOTOVÁ
zakladatelka Procentrum Design, s.r.o.

V

15 letech si vlastnoručně ušila džínový oblek na kolo. Už tenkrát jí
záleželo na tom, jak cyklista vypadá. Vystudovala uměleckou průmyslovku, k designu ji to vždy táhlo a pro módu má cit.Je vynikající obchodnicí
a zároveň empatický člověk se srdcem na dlani.
V roce 1990 založila s dalšími společníky firmu UNISPORT a vyvíjela
sportovní oblečení, jednou z jejích prvních zákaznic byla Kateřina Neumannová. O 3 roky později založila Procentrum Design s.r.o.
Firma primárně zajišťovala potisk pro velké klienty jako například Škoda
Auto a.s. mimo jiné, podhlavníky do letadel v několikaset tisícových sériích.
Během let se vyprofilovala na společnost, která je schopna počáteční vizi a
myšlenku klienta vypracovat do ucelené kolekce. Klade důraz na rychlost
a kvalitu od návrhu po realizaci. Mnoho let se věnuje charitě, 10 let podporuje Miss Deaf World, mezinárodní soutěž krásy sluchově postižených.
Ocenění:

U.S. Screen Printing instituce – 3. místo na světě za grafické zpracování
potisku Michal Tučný
Profesionální zásady

Obchodní poctivost, loajalita, vybírá si dodavatele především mezi českými firmami.
PROCENTRUM DESIGN S.R.O.

U Kina 370
463 03 Stráž nad Nisou
www.procentrum.cz
www.teequee.cz
www.braillelabels.eu

Silné stránky

Umí se nadchnout, je věčná optimistka, používá selský rozum.
Věří v intuici, nebojí se překážek a ze strachu si umí udělat kamaráda.
Motto:

Řídí se jím v podnikání od prvního potisku: “Ukázaná platí“. Postaví se
a předvede, jak se co dělá, pokud tomu někdo nerozumí a tvrdí, že to nejde.

výjimečné ženy
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REGION PLZEŇ

JAK JSEM SE "POTKALA"
S KOUČOVÁNÍM

P

ůvodním povoláním jsem učitelka. V posledních letech ale pracuji s manželem. Obchodujeme
s nástroji na obráběcí stroje. Konkrétně
s nástroji jihokorejské značky TaeguTec.
Přestože už neučím, učitelský přístup
mi zůstal. Celý život hledám způsob,
jak lidem pomoci s jejich růstem, aby
se efektivněji učili novým věcem, aby
byli úspěšní. Prostě nějakou hodně účinnou metodu osobního rozvoje. Nějaký
svatý grál všech metod. Žádnou takovou
geniální metodu jsem ale samozřejmě
nenašla. A pak jsem objevila koučování.
Bylo nejblíže mým představám. Ostatní
metody se nás často snaží přesvědčit,
že když se budeme řídit jejich radami,
úspěch nás nemine. Bez ohledu na naše
osobní nastavení.
Doporučení se dávají snadno, ale svět se
velmi rychle mění. Podmínky, za kterých
rada fungovala, už mohou být jiné. A navíc každý člověk je jedinečný. Nejlepší,
co člověku můžete dát místo dobré rady,
je, že mu umožníte poznat sebe sama.
A právě koučování je metoda podporující sebereflexi. Vede vás k uvědomění,
jaká jsou vaše přání, potřeby, cíle a hlavně
vaše reálné možnosti, jak toho dosáhnout.
Navíc plně respektuje individualitu člověka a vyzývá ho k aktivní spoluúčasti.
Vede ho k tomu, aby za svůj život převzal
zodpovědnost. Aby více o sobě přemýšlel.
Porozuměl sobě samému. Našel svoje silné
stránky a uměl je používat. Aby věděl, co
od sebe může očekávat.
A cílová rovinka? Ideální konec koučování? Když je člověk přesvědčen, že ať se
stane cokoli, poradí si s tím.

výjimečné ženy
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Jaká je role kouče?

KOUČ neradí. Kouč vytváří bezpečné
prostředí, nepoučuje, nekritizuje. Doprovází. Dává zpětnou vazbu. Poskytuje
klientovi vhled do jeho situace.
Obvykle se totiž chováme, jak jsme
zvyklí. Nevíme a možná se ani nezamýšlíme, že by to mohlo být jinak. A někdy
ani nevíme, že to nevíme. Znamením by
pro nás mělo být, když se v životě točíme
v kruhu a nedaří se nám z něj vystoupit ven.
KOUČ nás svými otázkami „provokuje“, abychom přemýšleli jinak, abychom se na svůj problém dívali z jiného
úhlu. Abychom vystoupili z komfortní
zóny, kde je sice bezpečně, ale kde se
žádné změny neodehrávají.
KOUČ je zrcadlem, které ukazuje
„slepé skvrny“ v našem vnímání. Pomáhá
nám uvědomit si naše omezení a bariéry,
které stojí mezi námi a tím, co bychom si
přáli. A pomáhá nám je překonat.

tostem. Ráda lidem naslouchám. Zajímají
mě jejich strategie, jak se vyrovnávají se
životem. A snažím se společně s nimi najít způsob, jak tyto strategie zdokonalit.
Jak „vyladit lidi k optimálnímu fungování na tomhle světě“. Jednoduše řečeno,
aby byli spokojení. Snažím se používat
k tomu neotřelé metody, kdy se věci
zjeví v jiném světle, než na jaké jsou lidé
připraveni. Aktuálně jsem si například
vymyslela blog, na který píšu příspěvky
jen ze samých otázek. Myslím si, že klást
ty správné otázky sobě i jiným není jen
záležitostí koučování, ale usnadní nám
život v soukromí i v zaměstnání.
Co mě zajímá

Hodně čtu. Když nad tím tak přemýšlím, možná hledám manuál k životu pro
sebe i ostatní. Asi ho ale nenajdu. Každý
si ho musí vytvořit sám. I když! Nikdy
nevíte, kdy narazíte na něco, co vám
změní život. Inspirace často přichází
Jaký jsem já kouč
z míst, odkud to nečekáte. Můžete to
Neučím pozitivnímu myšlení, jak si lidé být slovo, věta, obraz… Jako když jsem
často myslí, ale spíše otevřenosti ke změ- já kdysi otevřela časopis a byl v něm
nám, novým myšlenkám, novým příleži- článek o koučování.

Mgr. Pavlína

EISENHAMEROVÁ
TaeguTec ČR s.r.o.: prodej nástrojů na obráběcí stroje
Další aktivity: koučování a osobní rozvoj

Vzdělání: Pedagogická fakulta Plzeň

www.taegutec.cz, www.kouc-plzen.cz
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Co stálo na počátku Vašeho

Dominika

podnikatelského příběhu?

Nadšení pro práci učitelky, výsledky
studentů a nevyléčitelná touha pomáhat lidem.

RODINA JE PRO MĚ

Vaše činnost odměněna?

Oficiálně nijak, neoficiálně tím, že již
6. rokem jako firma původně 22 leté
nezkušené holky fungujeme a viditelně
se rozrůstáme.

NEŽ PODNIKÁNÍ

Myslíte, že se můžete stát

příkladem pro ostatní ženy?

P

se vzájemně poznat. Každý večer totiž
obsahuje 5 přímých networkingových
kol, jejichž cílem je účastníkům zajistit
poznání jeden druhého a započít možnou budoucí spolupráci. Perfect World
s.r.o. také 2x do roka pořádá tzv. Perfect Day, vzdělávací a setkávací akci pro
cca 50 účastníků, nabízející skutečně
kvalitní spíkry přednášející z různých
oborů a zázemí vhodné pro (řízený)
networking.

To je otázka, na kterou kdo odpoví „ano“,
bude nenáviděn za pýchu a sebestřednost, a kdo odpoví „ne“, bude považován
za skromného. Není lehká, přesto říkám
„ano“, protože vím, jak sdílení mého úhlu
pohledu na život a mých výsledků už
v minulosti pomohlo.
Kdo Vás v životě
nejvíce ovlivnil?

Moji rodiče. Vděčím jim za všechno, co
umím a co mám. Díky tátovi za jeho
přísnost a jednoznačnost, kterou jsem
v určitém období svého života nesnášela.
A díky mamince za její péči a starostlivost.
Co považujete za cennou radu,
kterou jste v životě dostala?

Na co si nevyděláš nebo na čem se nezapříčiníš, ti nenáleží.
Jaké bylo Vaše první
zaměstnání?

Učitelka. Respektive v asi 15-letech jsem
začala doučovat mladší děti od nás
z gymnázia angličtinu.
Je do Vašich aktivit zapojena
rodina? Zvládáte obě role?

Samozřejmě. Rodina je pro mě ještě důležitější než podnikání. Máme s manželem tři nádherné děti, nejstaršímu Samuelovi ještě nejsou 4 roky a nejmladší
Ráchel ještě není rok. Miluji je. A manžela snad ještě víc, díky němu je můj život
tak naplněný.

výjimečné ženy
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jednatelka a ředitelka
Perfect World s.r.o.

Jak byla doposud

JEŠTĚ DŮLEŽITĚJŠÍ

erfect World provozuje přede- je posíláno na nadační fond PERFECT,
vším jazykovou školu nesoucí podporující jazykové vzdělání dětí
název Jazykovka se srdcem. Je z dětského domova Domino a každý
to místo, kde školení lektoři pomáhají student pravidelně dostává slovní hoddětem, studentům i dospělým vyhrávat nocení na svůj pokrok.
svoji válku s cizím jazykem a mají za
Ke své standardní činnosti Perfect
úkol pracovat na jejich samostatnosti World s.r.o. pořádá tzv. Setkávací vea schopnosti se spontánně vyjadřovat. čery se speciálními hosty, kterými jsou
V Jazykovce se srdcem se nepoužívají různé jedinečné osobnosti nejen Plzeňžádné učebnice, student samostatně ského kraje. Účelem Setkávacích večerů
hovoří 80% z lekce, 10 Kč z každé lekce je hosty inspirovat a také jim umožnit

PAŠKOVÁ

Vzdělání, jazykové znalosti

Církevní gymnázium v Plzni, Filosofická fakulta UK v Praze, obor filosofie
– 4 roky, avšak nedokončeno, nejvyšší dosažená úroveň z AJ C2 (zkouška
CPE), z NJ C1 (zkouška Oberstufe Deutsch)
Proč se věnujete této profesi?

Miluji pomáhat lidem nacházet si vlastní cestu ke svým cílům. Ať už se
bavíme o tom, že pod vámi rostou zaměstnanci a vy jim musíte jít vzorem
nebo o tom, že pracujete na tom, aby vaši klienti (my jim říkáme studenti)
byli samostatnější a měli spokojenější a naplněnější životy.
Čeho chcete dosáhnout, jakou máte vizi?

Vize do budoucnosti není jenom moje, mohu pyšně říci, že ji máme
společně s manželem, který je neodmyslitelnou součástí všeho, co dělám,
mojí obrovskou oporou. Naše blízká vize je do cca 5 let začít pracovat na
dalším centru Perfect World – tentokrát bychom rádi vytvořili něco jako
„farmu“, místo pro rodiny s dětmi, které se rádo postará o každého, kdo
má chuť poznat něco nového, ale zároveň se naučit, že Perfect World není
místo lenochů a povalečů. Tato farma by měla být takovým určitým stylem
života, nabízet pohodu všedního dne, ale i cestu dál. Možná je to zatím
neuchopitelné, ale to se změní, nebojte. Další naší vizí je cca v roce 2030
postavit školu v Africe. Ale o tom až zase někdy příště.
Co je proto nejdůležitější,co musíte dělat?

Nejdůležitější? Pravidelně plánovat. My tomu říkáme postulovat, jinými
slovy určovat, co chceme, jak se k tomu hodláme dostat, kdy se tomu
budeme věnovat. Ohledně tohoto musí být člověk velmi přesný a pak si
držet disciplínu.
V čem je podle Vás Vaše osoba a činnost výjimečná?

Ničím. Jsem úplně obyčejná žena, které upřímně řečeno nikdy nic
prvoplánově nešlo, ale vždy jsem byla natolik paličatá, abych se nenechala
odradit.
Jaké máte silné stránky?

Disciplínu, vysokou emoci, chuť žít smysluplně a ne plytce.
Máte profesionální zásady? Jaké?

Ano, daly by se shrnout pěkným citátem, který jsem si doma jednou napsala
na zeď: „Ve vlastním potu se nikdo ještě nikdy neutopil.“

výjimečné ženy
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Co je na Vašem žebříčku hodnot

skvělé, jsem spokojená, naše metoda kujte za všechno, neb vše, co se děje, přichází jako dar.
zkrátka funguje.
Nejvýše jsem já. Možná to zní zvláštně,
Můj cíl je hovořit plynule a být schopna
ale díky všemu, co dělám a musím zvlá- vyučovat alespoň 5 cizích jazyků, plánuji Která historická událost
dat, jsem si již několikrát ověřila, že když italštinu a francouzštinu. Pak bych se na Vás zapůsobila?
se necítím dobře, nic nedělám tak, jak by chtěla naučit lépe jezdit na koni.
Narození Ježíše Krista a celý jeho žito mělo být. Nejsem pak dobrou manvot. Jsem přesvědčená o tom, že to byl
želkou, maminkou ani šéfkou. Potřebuji Za co ráda utrácíte peníze?
obyčejný člověk s neobyčejnou myslí
nejdříve obstarat sama sebe. Nejníže na Za běžecké závody a svoje děti.
a schopnostmi.
žebříčku? To netuším. Nemám moc vysoko peníze, ale nejsou nejníž. Myslím, Máte dostatek času
S kým byste se ráda setkala?
že hodně nízko je preciznost – taková ta si odpočinout?
S Lady Di. Ale to už nepůjde.
dokonalost ve smyslu, že mám perfektně Pokud ne, z jakého důvodu?
uklizený byt, úžasně učesané vlasy nebo Ano. Otázka je, co se považuje za odpo- Vaše motto?
že kluci mají všechno oblečení vyžehlené. činek, můj odpočinek je většinou aktivní, Jediná překážka mezi Tebou a Tvým cíTo moc neřeším.
ale čas na něj potřebuji.
lem je ten blábol, který sis vymyslel, abys
mohl říci, že to nejde.
nejvýše, co naopak?

Máte svůj oblíbený literární žánr
a autora?

Co očekáváte významného

nebo hezkého v nejbližší době?

Miluji Harryho Pottera. Ale celkově Společnou oslavu narozenin našich dětí
bohužel nečtu tolik, kolik bych měla. (4 a 1 rok) a v roce 2018 početí 4. dítěte.
Mimo Bible je moje oblíbená knížka Profesně v lednu 2018 rozjezd klubu
prozatím Židovka z Toleda od L.Feu- osobnostního rozvoje Perfect Spring.
chtwangera. Podle ní se jmenuje naše
Ráchel.
Jaké je Vaše oblíbené místo
Kde ráda trávíte dovolenou?

Kdekoli s manželem a dětmi. Milujeme
moře, hory, kola, procházky, všechno.
Máte v plánu se ještě
něco naučit?

Ano! V současnosti si osvojuji svůj třetí
cizí jazyk, španělštinu. Jsem schopná jí
již téměř o všem plynule hovořit, což je
myslím, po roce a půl učení opravdu

na světě, hudba?

Místo kterékoli, když víte, že jste tam Vy.
Je to tak jednoduché, až se nechce uvěřit. Hudba? Miluji Vltavu od Bedřicha
Smetany.
Pokud byste mohla

zanechat poselství či vzkaz
pro budoucí generaci,

co by to bylo?

Bůh tady je. Věřte a buďte pokorní. Dě-

DŮLEŽITÉ JE DĚLAT TO,

CO VÁS SKUTEČNĚ BAVÍ

Máte ještě nějakou

podnikatelskou vizi,

kterou byste ráda naplnila?

Jednu velmi dalekou, ale obrovskou –
nese název Perfect World Charity. Měla
by to být organizace umožňující kvalitní
vzdělání a osobní, rodinný i profesní růst
opravdu všem, kteří to potřebují a chtějí.
Po celém světě.

PERFECT WORLD S.R.O.

jazykovka se srdcem
Lidická 82, Plzeň, Bolevec
www.perfect-world.cz

J

aroslava Vlková je příkladem toho,
že ne vždy zůstane člověk u oboru,
který vystudoval. Před necelými
třemi lety se rozhodla obrátit svůj život vzhůru nohama a otevřít luxusní
kadeřnictví Top Style Salon, které se
rychle stalo jedním z nejlepších v okolí.
Zakládá si totiž na stoprocentním servisu
klientům a inovacích, které v jen tak některých salonech nenajdete.

Jak se lišíte od ostatních
kadeřnictví?

a jak by měli pečovat o vlasy, aby byly
zdravé. Během návštěvy si mohou dopřát
masáž a naprostý relax během jednoho
z našich obřadů a samozřejmostí pro
nás jsou různé maličkosti, které si naše
klientky pochvalují. Vždy však říkám, že
to musíte zažít, neboť se to slovy nedá
dostatečně popsat.
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Blíží se konec roku

– co se Vám v něm
hezkého povedlo?

Mimo spokojených klientů, nadšených
Zmínila jste diagnostiku.
nevěst a hezky odčesaných přehlídek
považuji za jeden z úspěchů to, že jsem
Proč je tak zásadní?
Pokud není zdravá vlasová pokožka se dostala do finále soutěže Žena roku
a vlasy, nebude účes perfektní. V dnešní 2017. A doufám, že se mi mimo úsměvů
uspěchané době navíc mnoho klientů na tvářích mého týmu a klientů, podaří
trápí citlivá pokožka či nadměrné vypa- letos opět rozesmát i děti z Domova pro
dávání vlasů. A i s tím se dá něco dělat, osoby se zdravotním postižením Novápokud se provede správně diagnostika ček, kterým dělám pravidelně Ježíška.
a vybere se vhodné řešení.

Sledujeme trendy, ale i je udáváme. Natáčím videa, kde klientům ukazuji, jak
vypadají jednotlivé služby, jak se zvládnou učesat sami doma i jak se používají
jednotlivé produkty. Fotíme kolekce
účesů, aby klientky získaly inspiraci na
to, co se bude nosit. Ale hlavně se sou- Co Vás nejvíce baví
středíme na maximální zážitek klientů na Vaší práci?
při návštěvě našeho salonu. Na začátku Těší mne úsměvy klientek, když odchází
vždy mají konzultaci a diagnostiku, kdy od nás ze salonu a že je každý den jiný.
jim kadeřnice poradí, co jim bude slušet Vlasy jsou korunou krásy a je to jedna

výjimečné ženy

z prvních věcí, které si na vás okolí
všimne. Práci kvalitního kadeřníka proto
poznáte a jsem moc ráda, že jedni z nejlepších pracují právě u mne.

WWW.TOPSTYLESALON.CZ
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BAVÍ MĚ JAK ŽÍT,
TAK SNÍT
„Každý člověk je jedinečný a proto ani přístup k druhému člověku
nemůže být stejný. Vycházím z poznání, že není důležité, JAKOU nemoc
nebo obtíž člověk má, ale JAKÝ člověk obtíž nese.“

R

áda bych s vámi sdílela svoje
nadšení, kterým bych vás chtěla
“nakazit”. Proč? Je to prosté. Jako
každá z vás mám svoje touhy, sny a přání
a mně se neustálou prací na sobě samotné
začaly sny plnit. Zázraky se opravdu dějí,
jen musíme stále doufat a nepřestat věřit.
Zázrak je něco, čemu člověk zpravidla nerozumí a rozumět ani nemusí. Chybou
ale je, když v něj nevěříme. Tím, že dospějeme, přece zázraky z našeho života
nezmizí, my je jen nevidíme.
Když jsem poprvé viděla lidi dělat zázraky se zdravím a s psychikou, zatoužila
jsem se stát terapeutem. Když jsem po
letech poprvé od svého klienta slyšela:
“stal se zázrak”, snad jsem se tím terapeutem i stala.
Nechtěla jsem však svou praxi stavět
pouze na zázracích, proto jsem se začala
vzdělávat v oblasti alternativních směrů
a tak se střípek ke střípku, spolu s vědomostmi, vlastními zkušenostmi, začala
utvářet moje osobnost terapeuta. Pomalu,
ale jistě. Také jsem byla netrpělivá, ale to
mě vždy vrátilo zase o kus dozadu. Nezbývalo potom, pokud jsem chtěla být
výborná v tom, co dělám, čekat a zkoušet.
Leckdy to byly krušné chvilky prolité slzami. Chvilky? Blahosklonně teď nazývám chvilkou několik let. Vytrvala jsem,
snila, věřila a “dřela”.

výjimečné ženy
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A teď mohu před vás, milé dámy a páA teď se vraťme k mému nadšení, které
nové, předstoupit jako terapeut celostní mám chuť sdílet. To nadšení pramení
medicíny – praktik čínské medicíny a ce- z toho, že po dlouholetém hledání na
lostní výživový terapeut, můžeme říci, nás doslova „vykouklo“ to správné místo
s přesahem. Na každou bolístku je lék v klidné vilové čtvrti na Borech, ve velké
a nemusí být zrovna předepsaný lékařem. prvorepublikové vile Josefína. Aby nám
Vždy je v životě řešení, jestli máme chuť bylo přáno a Josefína nakloněna, zachoho nalézt a pokud se vám to nedaří, ráda vali jsme v názvu její jméno ….FÍNA.
vám s tím pomohu. Podívat se na věci
Tak vznikl Institut alternativních
jinak, než jak jsou nám předkládány je směrů FÍNA, ve kterém jsme v harmodobrodružství, ke kterému potřebujeme nii nejen sami se sebou, ale i s klienty
odvahu. Jsem terapeut, který dokáže od- a s prostorem. Od nepaměti jsou lidé
vahu v klientovi nalézt, uchopit ji a už zázrakům otevřeni, když vstoupí do
chrámu. Oprávněně mohu prohlásit,
ji nepustit.
O tom, že jsem se vydala správnou ces- že vila Josefína takovým chrámem betou svědčí celá řada spokojených klientů, zesporu je.
kteří jezdí z celé republiky, vracejí se, ale
Nakazila jsem vás svým nadšením
především moje služby doporučují dále. snu, který se realizoval? Je báječné, když
A to je, myslím, ta nejlepší reklama.
se něco, co vás baví, a pohlcuje stane
A protože se to ve dvou lépe táhne, za- skutečností. Věřte svým snům, nejsou
čala jsem před lety spolupracovat s Pe- přežitkem. Já svůj sen opravdu žiji a mytrem Pučelíkem, kineziologem, masérem slím, že je na mně vidět, že mě baví jak
a vášnivým sportovcem. Po několika le- žít, tak snít.
tech se naše praxe rozrostla natolik, že
Těším se na vás ve Fíně, kam vás srbylo žádoucí najít nový prostor, který by dečně zvu, ať už si zvolíte jakýkoliv druh
poskytl více možností.
návštěvy Institutu.

WWW.INSTITUTFINA.CZ

Dagmar

CHMELÍŘOVÁ
terapeutka

INSTITUT FÍNA
Co a koho v jeho

prostorách můžete najít?

Kromě nezanedbatelné péče,
kterou pocítíte na osobních terapiích, jsme ke spolupráci přizvali výbornou fyzioterapeutku
s letitými zkušenostmi, Lenku
Turníkovou, která se u nás věnuje své praxi a vede cvičení
s příznačným názvem: “Aby
záda nebolela”.
Můj spolužák ze školy Tradiční čínské medicíny Zbyněk
Gabriel, vás, jako “mistr svého
řemesla” zasvětí do tajů zdravotního cvičení zvaného Qi
Gong, cvičení dlouhověkosti
a harmonie, které získalo na oblibě především u zahraničních
“celebrit” a u nás získává stále
větší oblibu. Cvičit se může od
narození do 100 let, kdo má
chuť, ještě i potom.
Integrální jógou, tj. jógou
bez pomůcek se zaměřením do
svého nitra vás provede Maruška Silovská, krásná a tajemnem obestřená dáma.
Nedílnou součástí Institutu jsou přednášky, semináře,
workshopy a kurzy.
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PRAHA

UMÍME NABÍDNOUT KUCHYNĚ,
PODLAHY, SVĚTELNÉ STROPY
A JINÉ DESIGNOVÉ BONBONKY

VE SVÉM OBORU
MUSÍM BÝT UMĚLKYNÍ
I MATEMATIČKOU

Petra

Lenka

POZVÁNKA DO ATELIÉRU

ADAMOVÁ

BE IN

FOTO ALENA STUPKOVÁ

Na poli dekorací se pohybuje
dlouhou dobu.Úspěšně vede
svoji firmu Il Bagno, která se
zaměřuje na interiér koupelen
a je v něm skutečnou odbornicí
s dlouholetou zkušeností.
Co je filozofií ateliéru BE IN?

Funguje jako společná vize několika profesionálů
v oboru vybavení interiérů. Není firmou, je projektem,
vizí a přesvědčením, že svoji práci děláme dobře.
Jak vzniknul?

S

oběma dámami, Petrou Adamovou, majitelkou firmy Il Bagno
a Lenkou Horáčkovou, která
vlastní firmu Finestra – studio, jsem
se setkala ve smíchovském ateliéru BE
IN, který společným úsilím vytvořily.
Tyto profesionálky, angažující se
mnoho let úspěšně ve svých oborech,
se setkaly zcela náhodně. Přestože
jsou v mnoha ohledech jejich osobnosti
rozdílné, spojuje je silné pouto – vysoká
profesionalita, orientace v jejich oboru
a láska k práci.
Jejich nadšení a dlouholeté zkušenosti je proto řadí mezi jedny z nejlepších podnikatelek v navrhování
interiérů na našem trhu.

ATELIÉR BE IN

Palác Austria
Štefánikova 18/25
Praha 5 Smíchov
www.atelierbein.cz
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BE IN ateliér nabízí profesionální kompletní interiérové a exteriérové služby spojené
s instalací a poradenstvím. Osvětlení-koupelny-textil,látky-dekorace-kuchynětruhlářství-návrhy zahrad-3d vizualizace

S Lenkou jsme se seznámily na podnikatelském setkání.Slovo dalo slovo a po půl roce jsme po více
než 15 letech obě opustily naše původní provozovny
a vrhly se do společných prostor na Smíchově. Našly jsme byt ve 2. patře Paláce Austria ve Štefánikově
ulici ve stylu vídeňské architektury, která mě vždycky
uchvacovala a pustily se do 3 měsíční rekonstrukce
a kompletního vybavení prostor o ploše cca 90m2.
Vše jsme úspěšně zvládly a dnes je ateliér k dispozici
klientům.V lednu 2017 náš tým obohatila firma Astra
Lighting, profesionál na trhu s osvětlením. Našim
klientům chceme nabízet především nadstandardní
servis a poradenství od grafického zpracování, zaměření na stavbě, přes konzultace, odbornou montáž
a kompletní realizaci.
Spolupracujeme také s firmami Anima decor – nábytek, doplňky, Dos Burros – zakázkové truhlářství,
Palacka – koberce z dovozu, Dekor Italia – stěrky, Vavex
– tapety, Stela Ateliér – luxusní ložní soupravy a textil.
Co vás a vaši firmu charakterizuje?

Já i Lenka máme rády prvorepublikový přístup ke
klientovi a tím bychom se chtěly hlavně odlišovat. Náš
klient bude hýčkán v pohodlí soukromého bytu, vždy
s malým občerstvením, kávou či skleničkou prosecca.

HORÁČKOVÁ
Na trhu ve svém oboru působí
již 20 let, původní profesí je ekonomka. Po revoluci se začala věnovat scénografii a aranžování
květin, pracovala s barvami,
materiálem a prostorem a nechávala se inspirovat okolím. Našla si svoji vlastní
cestu, vytvořila vlastní kolekci a ta odpovídá jejímu
stylu a vysokému standardu, který klientům nabízí.
Co všechno zahrnuje profese navrhování textilií?

Pro mne to znamená široký záběr činností, z nichž
jedna navazuje na druhou. Od naslouchání a vnímání
naladění klienta, k přechodu výběru vhodného materiálu, komunikaci s montéry závěsných systémů,
švadlenami, až k promýšlení každého centimetru
látky či zdi. Musím být často nejen umělkyní, psychologem, ale i matematikem zároveň.
Takže nestačí mít jen talent?

Ne.Musíte umět zvládat řadu jiných požadavků, v mém
případě např. závěsnou techniku, která úzce souvisí
s aranžováním textilií.Absolvovala jsem proto řadu
školení, učila se různé typy držáků, spojek, závěsných
systémů, kolejničky s dálkovým ovládáním a myslím, že
jsem to zvládla bravurně. Ostatně, nic jiného mi nezbylo.
Jaké textilie klientům můžete nabídnout?

Škála je opravdu pestrá a široká.Postupně jsem si vybírala dodavatele, o nichž vím, které světové firmy
zastupují a jakou kvalitu poskytují, zpravidla pro
tyto vlastnosti jim zůstávám věrná.V látkách se umím
orientovat, ve své kolekci mám dnes 700 vzorků
textilií (záclon, závěsů, potahových látek, střapců )
v různých cenových relacích.
Jaké máte profesionální zásady?

Zůstat přirozenou, poctivou a být tady vždy pro ostatní.
Dnešní doba je zvláštní v přístupu k druhým, neuznávám e-shopy, tendence shánět jen to nejlevnější a být
neetický a nezodpovědný k druhým.

Zastávám opravdovost a dělám vše tak, jak cítím.Když
jdu k zákazníkovi s kufříkem plným látek, nesoustřeďuji se na byznys, ale na opravdovost zakázky a nenechávám se svazovat cenou. Nejdůležitější je pro mne
klient. Ten mi důvěřuje a očekává ode mne kvalitní
službu. Dodržuji pravidla etiky v obchodě, podání
ruky, jako ztvrzení obchodu, je pro mě ctí.

IL Bagno

FINESTRA STUDIO s.r.o.

Jaký recept máte na úspěšné podnikání?

www.ilbagno.cz

www.finestra-studio.cz
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PRAHA

VYTVOŘIT OBCHOD, VE KTERÉM BUDU
MAMINKÁM I DALŠÍM ZÁJEMCŮM O KVALITNÍ
A ORIGINÁLNÍ ZBOŽÍ PRO DĚTI NABÍZET TO,
CO MI NA NAŠEM TRHU CHYBÍ,
BYL DLOUHO MŮJ SEN.

M

ichaela Kinder chtěla být
jako dítě návrhářkou nebo
veterinářkou. Vyrůstala
v Mostě a většinu času trávila u dědy
a babičky. Od maminky i babičky se
naučila šít, plést, vařit a také pečovat.
To jí zůstalo dodnes a ráda věnuje péči
svojí rodině.
Po střední škole vyzkoušela několik
zaměstnání, např. třísměnný provoz
v chemičce v Litvínově, práci v bance i na
magistrátu, ale nakonec si vzala rok neplaceného volna a odletěla do Kanady. Tam se
naučila perfektně angličtinu, našla si práci,
provdala se a s manželem se odstěhovala
do Švýcarska. Po třech letech se usadili
v Praze. A právě zde se začal rozvíjet základ
jejího podnikání v oboru dětské módy.
Narodila se jí dcerka Sydney. Od doby
těhotenství ji pohltilo vše, co se točí
okolo dětí. Řešila výbavičku, kočárek,
různé pomůcky a s přibývajícím věkem
dcerky dětské oblečení, boty, vhodné
hračky, ideální školku…
Paní Michaelo, narození

dcery souvisí s Vaším dětským
butikem?

Ano. Mám ráda zajímavé, odlišné
a hlavně kvalitní oblečení a nechtěla
jsem se při výběru věcí pro svou dcerku
omezovat jen na obecně známé značky.
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Hledala jsem pro ni něco výjimečného, Čím je vaše zboží pro děti
dinném penzionu s vynikajícím jídlem,
co mě nadchne. Po vyzkoušení objeve- výjimečné?
přírodou, lidmi. Také jsem se vrátila ke
ných nových dětských italských značek Filozofií našeho obchodu je přinášet kva- své dávné lásce z dětství, jízdě na koni.
mě napadlo, že bych mohla s hledáním litu, neotřelý design, abychom pomohli
pomáhat rodičům stejného smýšlení podpořit výjimečnost dětí. Nabízené Myslíte, že Vaše dcera půjde
a začala jsem zboží nabízet prostřednic- značky jsou pečlivě vybrané a prověřené jednou ve Vašich šlépějích?
tvím e-shopu. V roce 2015 jsem otevřela osobní zkušeností, jsou pohodlné a per- To netuším, prozatím studuje na Franprodejnu v pasáži Černá růže, kterou fektně dětem sedí.
couzském lyceu, sportuje a užívá si
jsem letos přestěhovala blíž k mým záNašim zákazníkům navíc nabízíme krásné dětství. Pravdou ovšem je, že už
kazníkům, do sousedství škol a školek.
nestandardní zážitek z nákupu. Máme dnes tvrdí, že bude mít jednou tři obk dispozici dětský koutek a rodiče si chody. Uvidíme, kam ji osud zavane, kažu nás mohou dát kávu, čaj, někdy i do- dopádně k tomu může být vždy a všude
Jak se Vám daří?
Pro firmy v oblasti dětské módy to není mácí koláč. Navíc mu odborně pomů- elegantně kvalitně a pohodlně oblečena.
zrovna jednoduché, ale jsem přesvědčena, žeme s výběrem a poradíme s kombinací
že naše dobré jméno se šíří a věřím, že celého outfitu. To samozřejmě ve velkých
brzy budeme nejoblíbenější dětský obchodních řetězcích nedostanou.
boutique v Praze. Do budoucna plánuji
obchod rozšiřovat, případně jej otevřít Jaké značky u vás najdeme?
i v jiných městech než v Praze.
Např. značku North Pole, jejíž design se
vyznačuje nositelností oděvů, skvělým
poměrem kvality a ceny, navíc spojuje
Myslíte si, že máte šanci uspět?
Určitě ano, v tomto módním dětském náročné požadavky dětí i rodičů a záoboru u nás na trhu moc možností není roveň zahrnuje poslední módní trendy.
a jak vidím, je tady velká skupina rodičů, Dále značku My Doll, která vyrábí ručně
kteří chtějí svoje děti oblékat módně, po- šité panenky a doplňky do pokojíčků.
hodlně a kvalitně. Navíc v mnoha měs- Klade si za cíl vytvořit okouzlující dětský
těch úplně chybí obchody s dětským svět, spojením hodnot jako jsou rodina,
oblečením.
láska, vztah k přírodě a také podporou
Je mi někdy smutno, když vidím děti, kreativity a představivosti dětí. Mohla
oblečené po starších sourozencích. Ale bych jmenovat mnoho dalších, ale lepší
samozřejmě chápu, že někteří rodiče bude, když za námi přijdete, uvidíte
nemají peněz nazbyt. Pokud však koupí a hlavně vyzkoušíte. Ráda vám s výbědětem kvalitní oblečení, zdědí ho mladší rem pomohu.
majitelka obchodu
sourozenec a stále bude vypadat pěkně,
Baby in style
protože jeho kvalita vydrží. Sama nechci Máte při Vašich aktivitách čas
utrácet velké sumy za dětské oblečky pro sebe?
když vím, že z něj dcera rychle vyroste. Určitě si čas najdu. Ráda s rodinou cesaní Michaela je jednou
Proto zboží, které mám v obchůdku, na- tuji, zrovna v létě jsme byli v Toskánsku
z maminek, které velmi zábízí skvělý poměr kvality a ceny.
na velmi příjemném klidném místě v roleží na tom, aby byla elegantní,
krásná a spokojená i její malá
dcerka. Z toho důvodu se s pečBABY IN STYLE
livostí sobě vlastní věnuje dětDrtinova 13, Praha 5, 150 00, tel.:+420 606 058 800
ské módě, kterou k nám dováží
WWW.BABYINSTYLE.CZ
z Itálie a nabízí ho ve svém originálním obchůdku na pražském
Smíchově. Svoje zboží vždy pečlivě vybírá, testuje, zkouší.
Pokud chcete mít spokojené,
módně a pohodlně oblečené děti,
vyhledejte tuto dámu, určitě nebudete litovat.

Michaela

KINDER

P
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ROZHOVOR

SMĚŘUJEME NA EVROPSKÝ TRH
SLUNO JE KONCENTRACE INTELIGENTNÍCH,
CHYTRÝCH A PRACOVITÝCH LIDÍ

Marta Nováková, majitelka U& SLUNO

M

arta Nováková, majitelka
společnosti U&SLUNO,
byla zvolena Manažerkou
roku 2016. Zeptali jsme se generálního
ředitele Jiřího Bílého, jak se mu pracuje
v této firmě.
Společnost U&SLUNO je špičkovým
dodavatelem informačních systémů
v oblasti logistiky, distribuce a retailu.
Generálním ředitelem je od roku 2016
Jiří Bílý. Mezi zákazníky firmy patří
Ahold, Tesco, Globus, Makro či Agrotrade.
V čele firmy stojíte od roku
2016. Co Vás na Vaší

mem, nikde jsem se nesetkal s takovou
koncentrací inteligentních, vzdělaných
a pracovitých lidí. Je pro mě svým způsobem výzvou, že je mám řídit. Práce
tady je unikátní záležitost. Jsme střední
firma, i tak se ale dostáváme okamžitě
do kontaktu s TOP managementem velkých společností, navrhujeme složitá řešení. Firma dělá rozsáhlé projekty u velkých firem a zákazníků, kdy na našich
řešeních stojí jejich byznys, efektivita
a fungování.
Předsedkyně představenstva

a nově viceprezidentky Hospodářské
komory se velmi rychle zapsala do povědomí všech lidí, kteří se s ní potkávají.
Její houževnatost, pracovitost a obrovský přehled, který má ve svém oboru, je
podle mého názoru jedinečný. Firmu
vybudovala z nuly a výsledky, které
v tuto chvíli za námi jsou a které pořád
rozvíjíme, jsou velké. Portfoliem klientů, které v tuto chvíli obsluhujeme, se
v našem oboru nemůže pochlubit nikdo
jiný. Marta je náročný partner i manažer
a myslím si, že jsem se hodně naučil ze
stylu její práce.

získala loni titul Manažerka

Co byste označil za nejsilnější

a majitelka firmy Marta Nováková
roku 2016. Čím podle Vás

porotu nejvíc zaujala a co na ní

stránku vaší firmy?

Jsou to lidé, na kterých firma stojí a zároveň padá. Je to tým expertů, kteří své
práci ve společnosti nejvíce
obdivujete Vy?
Marta je výjimečný člověk a je to je- práci rozumí, rozumí našim zákazníbaví a co pro Vás práce
den z nejpracovitějších lidí, které jsem kům. Především na tom stavíme jak
v U&SLUNO znamená?
Ve firmě jsem začal pracovat v roce 2000, kdy poznal. Její vliv na firmu, přestože implementace distribuovaných řešení,
pak jsem měl šestiletou pauzu, takže už není v operativním řízení, je pořád tak i vývoj našich produktů. Dále to
už tu žiji dlouhou dobu. Poslední dva velký. Myslím si, že získané ocenění do- jsou silná orientace na tržní segment
roky jsem v jejím čele. Práce ve Slunu stala i proto, že ve své roli prezidentky retailu a naše zaměření na IT a konzulpro mě znamená práci s kvalitním tý- Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR tace. Silnou stránkou jsou nepochybně
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i spokojení velcí zákazníci, zajímavé
projekty a ochota přijímat nové výzvy. Projekty, které realizujeme, jsou
opravdu náročné, dlouhodobé a klíčové
pro zákazníky.

důležité, aby vykonával svou práci, která
se od něj očekává. Pokud tady chcete
uspět, musíte přijít s částečnou pokorou
a být připraveni se učit. „Lijeme“ u nás
do lidí spoustu informací a vědomostí.

Ostravsko bylo dřív centrem

Jak své zaměstnance

tady daří IT, říká se, že IT má

Je to čím dál tím těžší, protože motivace
penězi funguje jen do jisté míry. Myslím
ale, že jsme na tom docela zapracovali.
Přebudovali jsme motivační systém,
který je pro všechny zaměstnance jasný
a čitelný. Máme také systém naprosto
běžných benefitů, jako jsou dovolená
navíc, stravenky a kafeterie. Snažíme se, Kde vidíte U&SLUNO za 10 let?
aby se na našich pobočkách, tedy nejen Deset let je na firmu našeho ražení
tady v Ostravě, ale i v Praze, Bratislavě dlouhá doba, je to horizont, kam nea Kyjevě, lidé cítili dobře. Nejsme nad- vidíme. Obor IT je dynamický, takže
národní korporace, někdy je to výhoda. těžko říct. Já bych ji chtěl vidět jako
Pořádáme sportovní a společenské akce firmu, která bude špičkovým dodavapro zaměstnance, snažíme se setkávat telem a plnit potřeby našich zákazníků
i neformálně a pobavit se. Slavíme naše co nejlépe. Pro nás je klíčové, abychom
společné obchodní úspěchy i osobní u našich zákazníků udrželi vysokou
události v životě.
kvalitu služeb, kterou jim poskytujeme.
Doufám, že se to nezmění ani v příštích
Mezi vaše zákazníky patří Globus,
deseti letech. Záleží také na tom, kam
se budeme profilovat. Jsme experti na
Makro, Ahold, Tesco nebo také
daný segment, ovšem ČR a trhy, na kteslovenský Agrotrade. Mění se
rých působíme, se nám stávají malými.
nějak zájmy zákazníků v poslední
Více bych směřoval do širšího regionu,
době? Lze říci například, že jsou
cílem je stabilně růst na evropském
náročnější?
Neřekl bych, že jsou náročnější, nároční trhu do té míry, ať se na něm trvale
byli vždycky. Potřeby se mění. Souvisí to etablujeme a pořád nabízíme kvalitní
s tlakem vnějšího prostředí. Je tady ob- služby.
rovský konkurenční trh, je tady spousta
tuzemských a zahraničních subjektů, kteří Kde vidíte sebe za 10 let? Co je
jsou našimi zákazníky. Další tlaky jsou na pro Vás hnacím motorem? Máte
zvyšování efektivity práce u našich zákaz- nějaké motto, kterým se řídíte
níků, pracovní síla je dražší a dražší, což v pracovním či osobním životě?
si naši zákazníci uvědomují. Společnosti Motto nemám. Nevím, kde budu za
u nás poptávají řešení na zvýšení efektivity rok. Mám velkou motivaci pro to, aby
práce na všech úrovních, ať už na centrále, Sluno fungovalo. Byl bych rád, abychom
nebo provoz na prodejnách či ve skladech. se v příštích letech udrželi na trhu, na
I tady máme našim zákazníkům co nabíd- kterém pracujeme, abychom rostli, oslonout. Ve finále je jejich úspěšné působení vili nové zákazníky – naším přístupem
k práci, našimi lidmi. Pro nás jsou nejna trhu i naším úspěchem.
důležitější naši zákazníci, partneři a zaměstnanci. Chceme, aby se cítili dobře,
Začali jste také s rebrandingem
práce je bavila a motivovala. Pokud by
některých produktů a zároveň
to tak nebylo, odrazí se to na našich vývyvíjíte nové produkty.
sledcích. Já pro firmu dýchám.
Jaké k tomu byly důvody?

těžkého průmyslu. Dnes se

budoucnost právě v Ostravě.

Není ale zaměstnanců v této

oblasti pořád málo?

Ostrava už je dlouhou dobu IT centrem,
respektive základnou pro IT, nicméně
zaměstnanců je tu pořád málo. I my se
s tím potýkáme, zejména v posledních
letech, a to nejen v IT oborech, ale i při
hledání odborných konzultantů. Možná
to nesouvisí s tím, jaká je Ostrava, co se
týče struktury studenstva nebo obyvatel,
ale spíše tím, že poptávka je obrovská
a roste.
Zaměstnanci se nám hledají hůře,
i když je to stále jedna z našich priorit.
Chceme je najít a motivovat, udržet je
a dostat je do té „kondice“, která je pak
nabízena našim zákazníkům. Chceme
navázat na jejich schopnosti, znalosti
a dál je posouvat.
Co musí splňovat člověk, který

by se chtěl stát zaměstnancem

U&SLUNO? Jaké hodnoty jsou pro

Vás důležité?

Kromě vzdělání, které s jednotlivými pozicemi souvisí, je to především ochota
učit se. Kdysi jsme tady měli slogan, že
Sluno je učící se společnost. Teď už to ve
sloganu nemáme, ale platí to. Dá se říct,
že téměř nikdo, kdo k nám nastoupí ze
školy nebo z jiného zaměstnání, v podstatě není hotový člověk pro naše projekty a pro naše zákazníky. Uchazeč tak
musí respektovat to, že se bude muset
spoustu věcí naučit – na tom stavíme
jeho kariéru u nás ve firmě. Ochota učit
se, časová flexibilita a cestování. Práce
u nás je náročná, proto se snažíme zaměstnancům vytvářet optimální podmínky. Máme možnost home office či
flexibilní pracovní doby. Mně je ve finále
do jisté míry jedno, kde ten člověk sedí, je

motivujete?

Neustále se snažíme nabízet zákazníkům
něco nového, zlepšovat naše služby. Distribuujeme, prodáváme a implementujeme stávající řešení a také vyvíjíme specializovaná řešení pro důležité agendy
našich zákazníků. V dnešní době je
důležitá také marketingová podpora
a mediální obraz. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli pro rebranding.
Šlo o to, abychom do jedné skupiny,
myslím marketingově, sjednotili staré
a nové produkty. Chtěli jsme tomu dát
jednotný styl, myslím, že se nám to povedlo. Chystáme se v tom pokračovat.
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Petra Adamová
www.ilbagno.cz

Bc. Magdalena Halžová
www.skolicka-mh.cz

Petra Kovandová
www.kovandovi.cz

Ivana Michalová
www.hoffmeister.cz

Monika Rechbergová
www.monre.cz

Markéta Švedová
www.recruit.cz

Alena Aulíková
1. Český Automotoklub žen
Praha

Mgr. Monika Hanzlíková
hanzlikova@fusiontherapy.cz

Veronika Kremzová
www.esthesia.cz

Ing. Hana Mikešová
cz.eu www.mikes-cz.eu

Olga Rochowanská
www.rochowanska.cz

Ing. Jana Švenková
www.mazars.cz

Ing. Jana Havrdová
www.beautyjana.cz

Ing. Eva Krhovská
E.krhovska@volny.cz

Ing. Helena Mikulínová
www.callis-inter.cz

Jaroslava Rosová
www.sabbia.cz

Prof. MUDr. Jana Hercogová
www.dermatology.cz

Mgr. Dagmar Křížová
www.orsei.cz

Hana Mirosničenková
www.oriskosmetika.cz

Iva Rychecká
www.brotrans.cz

Stanislava Heritesová
Weigelová
www.westrans.cz

Ing. Helena Kubartová
www.snella.cz

Jitka Sofia Mlynarčík
Kudláčková
www.jk.cz

Ing. Diana Rysková
www.medirol.cz

Simona Bagárová
www.krasapomoci.cz
Mgr. Helena Bednářová
www.centrin.cz
Petra Benešová

consulting.benesova@gmail.com

Bea Benková
www.beabenkova.com
Mgr.Lenka Braunová
www.barbie-obchod.cz
Veronika Brázdilová
www.xerox.cz
Ing. Eva Bučová
Nezávisla Senior Sales
Directior spol. Mary Kay
Klára Doubková
www.caresse.cz
Mgr. Sylva Cerhová
www.arabella-fashion.cz
Ing. Helena Cetlová

www.stredoceske-podnikatelky.cz

Barbora Cornelio
www.epskuryr.cz
Hana Čepová
www.agenturaxact.cz
Lenka Černá.M.A.

www.marketingfordevelopment.com

Ivana Černohorská
www.ncwega.cz
Mgr. Martina Činková
www.atelierprava.cz
www.zakonyvkapse.cz
Radka Dajčová
www.sarm-tbs.cz

Ing. Jiřina Hermanová
www.trendsevents.cz
www.virtualnipomocnik.cz
Silvie Holubová
www.cipa4u.cz
Zuzana Horáková
www.gastropoezie.cz

Jana Laštovičková-Grygarová
www.atelier-jana.eu
Ing. Lucie Lamačová
MUDr. Viera Frantlová
www.akoyapearl.cz

Gabriela Horčicová
www.liska.co.at

Renata Lažová
www.facebook.com/
lukasovyhracky

RNDr. Jitka Hořejšová
www.drhorejsova.eu

Ing. Helena Leisztner
Kroftová
www.leisztner-art.com

Ing.Dana Hrabáková
www.chalk.cz
Ing. Ladislava Hřičišťová
www.lasenbroker.cz

Ing. Alexandra Lemerová
www.personalconnec.cz

Ing. Marcela Hrubešová
www.financeproradost.cz

Bettina Lobkowicz
vinařství
www.lobkowicz-melnik.
firmy.cz

Štěpánka Hüblová
www.kvetinka-jh-cz

Eva Kaňákova
www.casiopea.cz

Ing. Jitka Hurábová
www.ldseating.com

Gabriela Karlová,
Sára Lachmanová
www.facebook.com/ateliersg1

Irena Hušinová
www.strasnickedivadlo.cz
Veronika Hušková
www.dioptraoptik.cz
MUDr. Jitka Chaloupecká
www.lcandel.cz

Mgr. Denisa Dědičová,
Aneta Drábková
www.konference-women.cz

Dagmar Chmelířová
www.dagmarchmelirova.cz

Ing. Alena Drašnarová
www.emt-czech.cz

Michaela Chovancová
www.dejmedetemsanci.cz

Marcela Dušková
Marcela.dus@seznam.cz

Iveta Churavá
www.obchodulidusky.cz

Zdeňka Dušková
www.biopticka.cz

Dubravka Jaganjacová
www.spondeo.cz

Taťána Džavíková
www.agdprint.cz

Zdeňka Jandová
www.studiopohody.cz

Hana Eckertová
www.clarkson.cz

Jaroslava Haid Jarková
www.henkel.cz

Zdeňka Heyn Edlová
www.lubricant.cz

Marie Jehličková
www.cgta.cz

Veronika Elhotová
www.veronikaelhotova.cz

Ing. Dagmar Jelínková
www.economy.rating.cz

Ing. Jana Erbová
www.kliky.eu

Mgr. Irena Jelínková
www.forcorp.cz

Bc.Vlastimila Faiferlíková
www.totem-rdc.cz

Mgr. Jitka Jetlebová
www.jjcoaching.cz

Ing. Marcela Fejtová
Katedra kybernetiky ČVUT

PhDr. Marie Jírů
www.centrumandragogiky.cz

Ing. Jana Flanderová
www.lci-d122.org

Ing. Olga Dunaj Jurčová
www.beautyslim.cz

Eliška Flášarová
www.annemarie-design.cz

Iveta Kafková
kvetinovavazarna@seznam.cz

Marcela Flídrová
www.agenturaarachne.eu

Petra Kaldová
www.azs98.cz

Mgr.Andrea Fojtíková
www.znacky-plzen.cz

PaedDr. Ilona Kejklíčková
Ph.D.
www.logoped.cz

Anna Folaufová
www.NORDranc.cz

Gabriela Lagnerová
www.blueland.cz

Vlaďka Kennett
www.vladka.co.nz
Mgr. Lilia Khousnoutdinova
www.cestaextaze.cz

Ing. Jana Mohoritová
www.ac-masaze.cz
MUDr. Marta Moidlová
www.laserplastic.cz
Šárka Morávková
www.aliastour.cz
Jarmila Mrázková
www.movana.cz
Ing. Lenka Mrázová
www.lmentio.com
Eva Moravcová
www.chiarobaby.cz
Mgr. Lucie Nápravová
www.trustframe.cz
Michaela Naušová
www.michaelanausova.com
Elizabeth Amelia Neale
speachandlanguage@neale.cz
Eva Němcová
www.farmers.cz
Taťána Nepustilová
www.tlc.cz
Marie Nováková
www.svatebni-saty-adina.cz
Ing.Marta Nováková
www.u-sluno.cz

Petra Řehořková
www.petraclinic.cz
Sonja Shihaoui
wellness
Ivana Schmidtová
www.recyplast.cz
Jitka Schmiedová
Česká spořitelna a.s.
Doc. Ing. Věra Seifertová
www.vscrhl.cz
Renáta Sedláčková
www.tvrztrebotov.cz
Jiřina Sinkulová
www.darovanskydvur.cz
Lenka Šindelářová
www.chalupapohadka.cz
Ing. Hana Skallová
www.1kspa.cz
Anastazie Skopalová
www.originalatok.cz
MUDr. Miroslava Skovajsová
www.buprague.cz
Marta Slánská
www.maxima.cz

MUDr. Barbara Taušová
www.cmcpraha.cz
Renata Telínová
www.scanservice.cz
Martina Taborsky
www.fashionmartina.eu
Luďka Tomešová
www.tiskarnalt.cz
Eliška Tomková
www.elisha-mode.cz
Ing. Dana Trávníčková, CSc.
www.danytravel.cz
PhDr. Martina Trojanová
www.psycholog-trojanova.cz
Mgr.Radka Trylčová
www.rhkpk.cz
Dana Uhříková
www.ekologickytisk.cz
Veronika Ujčíková
info@veronique.cz
Liběna Valentová
www.floristka.websnadno.cz
MUDr. Lucie Valešová
www.duovize.cz
Štěpánka Vaňková
www.sanatorium-kolin.cz
Irena Vavrušková

www.vlasovestudiovavruskovi.cz

Linda Vavříková
www.firmanazazitky.cz

Mgr. Andrea Klimentová
www.identita.eu

Renata Páchová
www.weddingchateau.cz

Alena Smejkalová
www.autodilylitvinov.cz

Renata Kokrmentová
A-Tour

Ing. Hana Palečková
www.rattay.cz

Alexandra Smejkalová
www.nuskin.com

Darina Kopřivová
www.1.materskecentrum.cz

Lenka Papadakisová
www.expertis.cz

Veronika Stejskalová
www.stellart.cz

JUDr. Klára Veselá
Samková, Ph. D.
www.lawyers.cz

Mgr. Lenka Kousková
www.fincentrum.cz

Soňa Paveleková
recepce@stop.cz

Jana Stuchlová
stuchlova.jana@seznam.cz

PhDr. Jana Veselá
www.atelierstribra.cz

Ing. Jana Kremlová
www.alika.cz

Mahulena Pertlová
www.kama.cz

Romana Křížová
www.tradefinance.eu

Ing. Marie Petrovová
www.osvobozenadomacnost.cz

Nina Provaan
Smetanová
www.muzeumgastronomie.cz

MUDr. Kateřina Veselá
Ph.D.
www.repromeda.cz

Radka Křivánková
www.darkovebaleni.cz

Ing. Alena Pexídrová
www.toypex.cz

Marie Stránská
www.eko-mil.cz

Petra Veselá
www.zlatykoralek.cz

Marie Kyselková
www.kvrezac.cz

Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová
www.pupp.cz

Ing.Terézie Svátová
www.terezie.eu

MUDr. D. Vídenská
www.krasa-zdravi.cz

Petra Lehká
www.martinek.cz

Eva Klug Plachá
www.nehtyzlin.cz

Eva Svobodová
www.asmp.cz

Veronika Vinterová
www.nahoda.com

Ludmila Ledecká
www.europapersonal.cz

Marta Plecitá
www.veselanohavice.cz

Ivana Šachová
www.scanquilt.cz

Daniela Vítová
www.public-eye.cz

Libuše Šantorová
www.kavarnalamborghini.cz

Jaroslava Vlková, BBA
www.topstylesalon.cz

Ing. Romana Šedá
www.czechbusinessclub.cz

Hana Voděrová
www.vitanyhost.cz

Lucie Šenková
www.imfit.cz

Jana Vojáčková
www.japavo.cz

Dr. Bohuslava Šenkýřová
www.vsfs.cz

Iveta Voltrová
www.magnumna.cz

Jitka Ševčíková
www.hladinaalfa.cz

Dragan Vujovič
www.viteznamysl.cz

Irena Šikulová
www.in-spirace.cz

Lenka Walderová
www.newyou.cz

MUDr. Jana Šklíbová
www.progyn.cz

Anna Wertheimová
Potraviny Anna Praha

Ing. Radka Prokopová
www.alcaplast.cz

Ing. Renáta Šlechtová
www.proaccounting.cz

Pavlína Zábojníková
www.aukro.cz

Dagmar Šoupalová
www.freevogue.it

Kristýna Zajíčková
www.bozskesaty.cz

Anna Šperlová
www.excellentnizena.cz

Mgr. Pavla Zálešáková
www.tech-trade.cz

Ing. Lenka Šťastná
www.bpwcr.cz

Radka Zelníková
www.showtata.cz

Ing. Eva Štěpánková
www.ryor.cz

Mgr. Helena Zemánková
Týřová
www.japek.cz

Ing. Helena Štěpánová
www.aspekt.hm

MUDr. Ludmila Žižková
www.zidenta.cz

Šárka Levová
www.stavebninyk9.cz
Ing. Lucie Libovická
www.empiria21.cz
Ing.Marta Lisnerová
www.friza.cz
Hanka Luhanová
www.jogasdetmi.cz
Ivana Málková
www.skola-hrou.cz
Ing. Martina Marešová
www.cca.cz

Dagmar Plevačová
www.henkel.cz
Optika Pleyerová
www.ocnioptik.eu
Mgr. Jarmila Podhorná
www.nadeje-byliny.eu
Lucie Poláková
www.janbecher.cz
Ing. Ivana Poláková
www.dokazucokoli.cz
Jitka Polášková
Prezident Č. svazu aerobiku
Mgr. Šárka Prachařová
www.aabys.cz

Milan Kindl
www.spolvv.cz

Marcela Mašínová
www.divadelnileto.cz

Ing. Kamila Kleiblová
www.mcdonalds.cz

PaedDr.Iva Matulková
www.tamavi.cz

Ing. Alena Gergelová
www.drogeriecentral.cz

Ing. Renata Klimentová
www.km-kov.cz

Mgr.Eva Maurerová
www.alfasoftware.cz

MUDr. Miloslava Prokopová
Moskalyková
www.uem.cz

Ing. Olga Girstlová
www.flexibuild.cz

Ing. Ilona Klímová
www.aspius.cz

Jana Merunková
www.yourchance.cz

Ing. Dagmar Prošková
www.ric-most.cz

Pavla Gomba
www.unicef.cz

Jitka Klomínková
www.kadernickyatelier.cz

JUDr. Hana Mesthene
www.mesthenelaw.cz

Markéta Puzrlová
www.abix-europe.com

Ing. Dagmar Grossmann
www.grossmannjet.cz

Helena Kohoutová
www.helas.org

Petra Měchurová
www.petramechurova.cz

MUDr. Hana Raková, MBA
www.esthé-laser.cz

Ing. Jiřina Hajduková
www.komas.cz

Iveta Kotenová
www.idama.cz

Jaroslava Michalcová
www.dorletka.cz

Jiřina Regietová
www.vanocnidum.cz

Aneta Gajdošová
www.agmforestetic.cz

RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.
www.usbsp.cz

MUDr. Ludmila Šulcová
Hejnalová
www.plasticka-chirurgie
-sulcova.cz

Vegall Pharma
www.vegal.cz
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Doplněk z bylin

pro celkové posílení
organismu
     
     

    
    

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE
objednávky na tel./fax: 582 391 207,
GSM: 737 525 301 poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu

Doplněk stravy

 
  
 
 
 

