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Editorial

Vážení čtenáři,
doposud jsme plnili naše stránky příběhy úspěšných žen.
Mnohé z nich, díky svému medailonu a "Klubu výjimečných žen",
navázaly nové obchodní kontakty, našly si přátele a dokonce se
začaly věnovat jiné profesi.
Mám upřímnou radost z toho, že se vzájemně propojuje tak velké
množství žen. Přesvědčuji se o tom nejen z děkovných dopisů
a telefonátů, ale také osobně, přímo na setkáních Malé Krátké
Kávy, kde nechybí networking, humor a upřímnost. Děkuji proto
všem, které přišly a zvu vás ostatní, abyste si někdy udělaly čas.
Do tohoto vydání jsme se rozhodla věnovat vám dárek – zařadit
medailony několika výjimečných mužů. Představit je nejen po
stránce profesionální, ale i osobní a položit jim otázky, na které
ženy často hledají odpověď.
Přeji vám krásné prožití letního období.
Stanislava Šveňková
vydavatelka

Vydavatelství S-Press Publishing si klade za cíl šířit příběhy úspěšných a výjimečných žen, vyjadřovat jim podporu
za jejich odpovědnost, pracovitost a úsilí a vzájemně je profesně propojovat.
Od roku 2010 bylo uveřejněno v publikacích S-Press Publishing téměř 300 medailonů žen z celé ČR.
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Novinky
Jana Merunková
„yourchance”

Jana v červnu oslaví roční výročí v roli
ředitelky yourchance. A to stojí za krátké
ohlédnutí. Asi nejvýznamnějším počinem bylo podepsání smlouvy se strategickým donátorem a dalších důležitých
smluv, které stabilizovaly veškeré aktivity
společnosti. Dvěma kroky, které mohla
zaznamenat i veřejnost, bylo zprovoznění
kanceláří a školící místnosti ve Washingtonově ulici 25 v Praze. Díky podpoře
společnosti Mercedes Benz Praha, můžete na silnici potkat první yourchance
auto, kterým je Smart ForFour. Brázdí
Českou republiku a přiváží šance těm,
kteří se zapojili do projektů, které společnost realizuje.

youchance provozuje městský byt v Rakovníku, vyplácí stipendia, stále roste
počet těch, kteří využívají individuálního
mentoringového programu. Radostnou
novinou je, že se do projektu narodilo
první miminko, jehož rodiče využívají
právě této části projektové podpory.

Ing. Kateřina
Lichtenberková
„Podnikavost”

Nabízí se otázka, co nového se v yourchance děje pod Katky vedením… To, co
určitě uvítají nejen studenti SŠ, je projekt Podnikavost.cz, který se přirozeným
procesem vyvinul jako sesterský projekt
portálu Finanční gramotnost do škol.
Ing. Gabriela Křivánková
Základní myšlenkou je propojení škol /
„Začni správně”
studentů a firem na regionální úrovni
tak, aby cíleně vznikaly příležitosti, které
středoškolským absolventům pomohou
získat praktické zkušenosti už v průběhu
studia a následně pak i snazší uplatnění
Gábina má v yourchance hned několik na trhu práce. Důležitým tématem je
rolí. Už rok je předsedkyní správní rady také podpora mladých lidí v přístupu
yourchance. Lidé ji ale stále mohou spo- k podnikání a rozvíjení jejich schopností
jovat s projektem Začni správně. Je to provozovat svou živnost, případně do
proto, že se silně angažuje v boji s před- budoucna vybudovat svou vlastní firmu.
sudky veřejnosti vůči mladým lidem K tématům finanční gramotnosti a podz dětských domovů a v osvětě, která s in- nikavosti bude na podzim 2015 probíhat
tegrací těchto čerstvě dospělých souvisí. celá řada diskusí a osobních setkání forGábina je v současné době také členkou mou kulatých stolů, které se velmi osvědtýmu hodnotitelů, který bude udělovat čily jako platforma aktivní komunikace.
ocenění Bílá vrána, a to hned ve dvou O září bude probíhat i velká soutěž pro
kategoriích – Mladý člověk/inspirativní žáky SŠ a 2. stupně ZŠ.
příběh a Zaměstnavatel. Třetí kategorií,
ve které nominace i finální rozhodnutí
bude na straně dětí z dětských domovů,
je cena Poklad v srdci. Ta je určena vychovatelům a ředitelům dětských domovů. A co je nového v projektu? Od jara
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Novinky
Il Bagno

Komunitní centrum
CIHELNA aneb setkávání
a vzdělávání generací
pod taktovkou
Centra andragogiky

Centrum andragogiky je vzdělávací a poradenská společnost, působící v oblasti
rozvoje lidských zdrojů a zefektivňování
činnosti firem a organizací. Svá školení
a kurzy zaměřujeme na korporátní
i státní sféru a školíme různá odvětví
podnikání s těmi nejlepšími školiteli.
To nám dává velkou výhodu a zkušenost
k rozvíjení našeho podnikání. A protože
nám i záleží na okolí, kde podnikáme,
vzděláváme i veřejnost nehledě na věk,
pohlaví či handicap. Pro tyto činnosti
jsme se rozhodli založit volnočasové,
kulturně vzdělávací a komunitní Centrum CIHELNA. Centrum bylo založeno
teprve nedávno a to díky dostavbě nového školicího střediska ve Svobodných
Dvorech u Hradce Králové, s moderním
zázemím a vybavením, můžeme svou působnost rozšířit.
Chceme se stát součástí místní kultury
a vrátit společnosti to, co nám dává každý
den. Komunitní centrum slouží rodičům
a jejich dětem (např. pro rodiče s dětmi
jsme připravili letní příměstský tábor),
CIHELNA je i pro setkávání starších
generací (Klub aktivního stáří) a slouží
všem, kteří mají chuť se vzdělávat a rozvíjet (programování, kreativita, osobnostní rozvoj), nebo se jen tak pobavit
(mediálně známé osobnosti odpovídají
na dotazy). Sami jsme odpovědnou firmou a své zkušenosti chceme předávat
dál. Není nám jedno, kde podnikáme,
věříme, že i veřejnost dohlíží na obecnou prospěšnost a chování firem ve svém
regionu. Proto i naše nová stavba zachovává úctu k tradicím, hodnotám a spojuje moderní svět, ale stále si ponechává
ten stejný pohled, na který jsou obyvatele
blízkého okolí po desetiletí zvyklí.

Vážené výjimečné ženy,

Il Bagno – interiérové studio nově nabízí sortiment americké společnosti
Partylite, která je známým a kvalitním
výrobcem parfémovaných svíček,dekorací, skleněných svícnů, zahradní
dekorace, pohlcovače zápachů. Přírodní vůně 60 typů, různé druhy
svíček a vůní bez použití plamene,
elektrické aromalampy a jiné krásné
produkty, které rozzáří Vaše domovy.
Přijďte si k nám vybrat svou vůni!!!




před dvěma lety jsem byla oslovena
Stáňou (mám čest ji tak oslovovat),
abych do jejího vydání napsala svůj příběh od VŠ až do roku 2012. Vznikl článek,
„Kruhy, šroubovice, spirály“, kde jsem se
zamýšlela nad možnostmi, které ve svém
životě máme a můžeme podle nich žít.
Mohu říct, že i já jsem za poslední dva
roky dospěla. Je to sice v mých 57 letech
trochu divné, ale je to tak.
Dospěla jsem nejen mentálně díky
dalšímu studiu, ale dospěla jsem i k poznání magičnosti čísla tři. Pochopila
jsem, že má další cesta je propojení tří
základních dovedností, které ovládám
a které hojně využívám. V mé praxi
řešíme nejčastěji vztahy a partnerství,
finance a umět být sám se sebou spokojený. Jestliže není v některém z těchto
okruhů spokojenost a klid, nastává problém. Ten se projevuje nejen na duši, ale
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i na těle. Pomocí osobního i finančního
koučinku, metody NLP a využití psychosomatiky, jsem došla k těmto výsledkům: za poslední dva roky otěhotněly
moje tři klientky, zařídila jsem bydlení –
po finanční stránce – několika desítkám
lidí, připravila klientům finanční plán
pro případ osobních i profesních problémů a ukázala, jak získat dostatečné
finanční rezervy na dobu, které říkám
Třetí věk. Zachránili jsme společně několik vztahů a nakonec i několik lidí své
dosavadní vztahy opustilo, aby mohly
vzniknout nové.
Toto je nyní moje profesní zaměření.
Moje snaha je ale jít stále dál a proto nyní
připravuji semináře s tématikou asertivity, empatie, nalezení času na vše, co potřebujeme stihnout a semináře finanční
gramotnosti – základní i pokročilé.
Vážené výjimečné ženy, jestliže máte
pocit, že mohu být užitečná vám osobně
nebo vašim zaměstnancům, neváhejte
mě kontaktovat. Veškeré informace
získáte na tel. 602 83 75 84 nebo na
webových stránkách, které v úplně nové
podobě budou fungovat nejpozději od
1.9.2015 (www.evakrhovska.com).
Přeji Vám pohodové léto.
Vaše Eva Krhovská – osobně mě můžete
potkat na MKK, kam ráda chodím.

Portrét

Taťána Nepustilová
„Firma jsou lidi.“

Co je vlastně TLC a co může
nabídnout českým podnikatelkám?
TLC je vzdělávací agentura, která nabízí
služby v oblasti jazykového vzdělávání
a rozvoje osobnosti – říkáme tomu
hezky česky soft skills tréninky. Nabízíme také překlady a tlumočení, protože
všechny služby, které máme, nabízíme
i v řadě cizích jazyků. Tréninky děláme
například i v angličtině, francouzštině
nebo němčině. Českým podnikatelkám
můžeme nabídnout cokoli z našich služeb. V dnešní době je velmi podstatné
umět správně pojmenovat potenciál
svých zaměstnanců, případně správně
určit kandidáty na pracovní pozici – poznat, jestli to je ten pravý.

Jakým způsobem přistupujete
k firemnímu vzdělávání?

Vítězka loňského ročníku Ocenění Českých Podnikatelek Taťána Nepustilová je
výrazná osobnost, která svůj život zasvětila vzdělávání, protože vzdělání je klíčem
k bourání bariér. Už na střední škole se učila nejen němčinu a angličtinu, ale také
znakovou řeč a těsnopis, protože čím více komunikačních prostředků ovládáte, tím
méně bariér musíte překonávat. V roce 1995 založila vzdělávací agenturu TLC –
Top Language Centre, která poskytuje jazykové kurzy, školení soft skills, IT kurzy,
překlady a tlumočení na míru zákazníkům a v nejvyšší kvalitě. 250 lektorů je připraveno pomoci najít pro každého klienta tu nejvhodnější cestu k osobnímu růstu.
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Moje oblíbené heslo je FIRMA JSOU
LIDI, a ti lidi vlastně tvoří tu firmu.
I když jste firma výrobní nebo zaměřená
na IT, všechno je postaveno na lidech –
základ firemní kultury, výkonnost, potenciál do budoucnosti i chuť růst. Proto
věřím, že služby, které děláme, mají
velký význam a smysl a jsou schopny
skutečně podnikatelkám a podnikatelům pomoci. Ve firmě často nemáte dostatečné nástroje odhadnout lidi a oni
jsou přitom klíčovým nástrojem pro
všechno, co děláte. TLC začínalo jako
jazyková škola. Postupně, jak jsme rostli,
jsme se rozšířili o divizi trainings, takže

děláme školení a musím říct, že já sama
jsem víceméně pochopila, že jsou věci,
které potřebuji postavit na odborných
znalostech, odborných informacích
a nestranném úsudku někoho, kdo
opravdu umí pracovat s rozvojem lidí.
Pracujete tedy s majitelem, jeho lidmi,
i cílem, kterého chce firma dosáhnout…
Filozofie, kterou zastávám je: nabízím,
co jsem si sama vyzkoušela. Růst zaměstnanců je cestou růstu pro celou
firmu. Řada podnikatelek chce rozšiřovat své podnikání, plánují exporty
a mají velké ambice a plány, ale firma
není nikdy o majitelce. Ta je vizionářem a držitelkou myšlenky, kterou
zhmotňuje do něčeho reálného, ale
bez zaměstnanců nikdo není schopen
realizovat, zprocesovat a komunikovat
myšlenku takovým způsobem, aby nezůstala pouhým snem. A tady nabízíme
pomoc. Co jsem teď vyjmenovala, jsou
věci, které umíme, děláme je rádi a děláme je na úrovni partnerství. S oblibou říkám zákazníkům, že to nedělám
proto, abych si udělala čárku, ale pro
maximální přínos pro zákazníka a tím
pádem i pro nás. Abychom oba viděli
výsledek, který nám dělá radost, protože
jsme splnili cíl, který jsme si nastavili.
Když děláme analýzu klienta, často zjistíme, že potřebuje podpořit základní kameny, jako je kombinace znalosti jazyka
a znalosti komunikace, umění jednat se
zákazníkem, jak argumentovat projekt

a jak argumentovat zakázky. Klienti většinou přijdou s tím, že by chtěli koučovat manažery a dělat náročnější témata,
ale když oslovíte samotné zaměstnance,
zjistíte, že je potřeba jim možná pomoci
v jiné oblasti.

Takže klientovi vlastně poradíte,
jaké tréninky si u vás má koupit?
Určitě ctím, že náš zákazník je náš
pán, na druhou stranu vždy trváme na
tom, aby se samotní účastníci do procesu zapojili před samotnou realizací
a vyjádřili se k tomu, v čem se chtějí
vzdělávat, kde potřebují pomoci nebo
podpořit. A také aby částečně převzali
zodpovědnost, protože tato pomoc je
určena pro ně. Své slabé stránky a obavy
často vnímají zaměstnanci úplně jinak
než zaměstnavatel. Prvním krokem je
analýza účastníků a toho, jak to v té
společnosti vlastně je. Vnímáme cíl
a potřeby zaměstnavatele a kloubíme
to dohromady. Například, chcete vstoupit na slovenský trh – jsou pro to zaměstnanci připraveni? Podívejte se, jak
vnímají své kompetence a co jim třeba
chybí. Není to o tom, že říkáme: teď
vám všechno poskytneme. Spíše jim
říkáme: podívejte se, tohle teď můžete
zvládnout sami. Interními tréninky,
zlepšením komunikace. Není to o tom,
že bychom celou koncepci realizovali
my. Jsme spíše partnerem, který jim
nabízí varianty a řešení a společně

Taťána Nepustilová se zakladatelkou Ocenění Českých Podnikatelek Helenou Kohoutovou na regionálním setkání v prostoru TLC v mrakodrapu AZ Tower v Brně
se společnostmi TLC, ČSOB a Microsoft ČR

s klientem dojdeme k optimální cestě,
protože každá firma je jiná a má jiné
zaměstnance. Cíl je definován a touto
cestou cíle dosáhneme.

Jaké jsou typické oblasti,
ve kterých můžete pomoci?
Máme specialisty na koučink, na trénink
manažerů, stejně tak specialisty, kteří
se věnují pracujícím zaměstnancům
v liniovém a středním managementu
se specializací na výrobu. Oblastí je víc,
není to kompletní výčet. Máme lektory,
kteří umí vynikajícím způsobem pracovat s obchodníky. Umíme zvednout
produktivitu obchodníků o 30 procent,
což je veliké číslo a máme na to trenéry,
kteří jsou v tom specializovaní – máme
na to vlastní workshopy. Dokážeme
s obchodníky pracovat tak, aby si uvědomili, že mají ještě jiné varianty a možnosti, jak obchodovat a jak pracovat se
zákazníkem. Výhodou mého týmu je,
že je velmi různorodý a to nám dává
možnost, že jsme schopni sami zpracovávat vlastní workshopy a témata. Takže
neděláme běžná témata, která veřejnost
zná, jako obchodní nebo komunikační
dovednost, ale i vlastní produkty. Troufám si říci, že největším trhákem TLC
je téma jak bourat strerotypy a to je
právě ideální pro obchodní oddělení. Máme program pro osoby, které
potřebují refresh, máme workshopy
na welness pro mozek. Proč welness?
Manažeři nebo obchodníci na jednu
stranu potřebují zvyšovat výkonnost –
na což máme workshopy taky – ale na
druhou stranu, když přijdou domů, neumí usnout. Takže děláme vlastní věci,
které vycházejí ze situace ve společnosti
a vývoje v ní, snažíme se reflektovat na
to, co zákazníci potřebují.

www.tlc.cz
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz
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Equal Pay day 2015

Ing. Lenka Šťastná
Královna českého networkingu

na pobočkách neměli ještě ani počítače,
postupné zavádění IT a s ním spojená
restrukturalizace oboru byla opravdu
velká škola. Měla jsem příležitost studovat postgraduální studium v USA, byla
jsem na stážích v zahraničních bankách
a měla příležitost vidět cestu, která nás
čeká. Pomohlo mi to lépe se adaptovat na rychlé změny. Všechny získané
znalosti a zkušenosti se mi velmi hodí
v řízení neziskové organizace, protože
i ta je firmou, jako každá jiná.

Jaké úsilí jste musela
vyvinout než jste došla až sem?
Networking je u nás dnes hodně
používaný termín – umí se s ním
i zacházet i v praxi a splňuje podle
Vás v Čechách svůj význam?

Lenka Šťasná je prezidentkou organizace BPW, která vznikla v roce 2010
a jejíž základna má 200 členek. Kromě
mnoha aktivit pro tento klub žen je také
hlavní organizátorkou jedné z největších zážitkově pracovních konferencí
pro ženy u nás – Equal Pay Day, jejíž
6.ročník proběhl letos v dubnu v Praze.
O Lence je známo, že umí zorganizovat, propojit a zařídit téměř nemožné
a mnozí ji nazývají Královnou českého
networkingu. Poskytla nám rozhovor
nejen o sobě, ale také o tom, proč, jakým způsobem vlastně celá organizace
funguje a prozradila několik dalších
osobních záležitostí.

Lenko, jak si vysvětlujete nepsaný
titul – Královna networkingu,
který Vám přiřkli jiní na základě
zkušenosti s Vámi?
Takového titulu, byť nepsaného, si
velmi vážím. Myslím, že využívám networking jako běžnou součást svého
života již od dětství a za tu dobu jsem
si vytvořila síť kontaktů, se kterou stále
pracuji, rozšiřuji ji, zkvalitňuji, ale
hlavně propojuji navzájem lidi v mém
okolí. Naslouchám, přemýšlím a hledám příležitosti, jak je učinit v mém
okolí spokojenějšími a úspěšnějšími.
Jinak jsem se vlastně ani nenaučila
chovat.
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Networking – tedy vytváření sítí kontaktů má, podle mého názoru, stále
stoupající význam. Vzniká a rozvíjí se
celá řada různých networkingových
platforem a já myslím, že je to velmi
dobře. Lidé se učí navazovat nové kontakty a pracovat s nimi a to v době, kdy
jsme propojeni převážně on-line – zde
mají příležitost k navazování zajímavých "off-line" vztahů. Networkingem
lze vytvářet "mozkové trusty" (podle
Napoleona Hilla), které nás posouvají
vpřed v oblastech, kde si tyto trusty
tvoříme. Tradiční marketingové nástroje ztrácejí svoji účinnost a např.
osobní doporučení od členů vaší sítě
může být takovýmto novým nástrojem.
Vzájemná podpora členů sítě na cestě
za jedním cílem je také velmi významným přínosem networkingu.

Velký důraz jsem vždy kladla na vzdělání, vše jsem se musela naučit nově.
Kromě studií v zahraničí jsem přečetla
stovky knih, pracovala s mentorkami
a mentory z různých oborů, studovala
postgraduální i jiná studia v ČR. Moje
kariéra byla spojená také s častým dojížděním, případně stěhováním.

Jak jste se stala prezidentkou
pobočky světové organizace
žen BPW?
V roce 2009 jsme se s kolegyněmi rozhodly založit český klub této jedné
z nejvlivnějších světových organizací,
prošly asociačním řízením a od ledna
2010 organizace funguje. Prezidentkou
jsem byla zvolena našimi členkami.

Jste v kontaktu s ostatními
organizacemi ve světě? S kterými?

setkání prezidentek Evropy v Bruselu,
jednou za 3 roky je organizována celosvětová konference členek naší organizace a každé dva roky evropské setkání.
V příštím roce se sejdeme v Curychu.
Řadu prezidentek i členek ze zahraničí
znám osobně, máme čilou komunikaci
prostřednictvím sociálních sítí. BPW
organizuje diskusní skupiny na různá
témata a společně pracujeme na různých projektech. Kontakt se zahraničními organizacemi mohou navázat
i naše členky – každá, která chce, se
může zapojit do networkingu organizovaného naší celosvětovou organizací.

My jsme klasická síťovací organizace,
která spojuje ženy s hlavním cílem jejich vzájemné podpory. Naše členky
jsou ženy zaměstnané i ty, které vedou
svoje firmy nebo neziskové organizace.
Silná je také skupina studentek.

Jaké to jsou?

Jak se může stát žena
členkou vaší organizace?

Co Vám ještě chybí
k naplnění Vašich představ?

Pořádáme řadu vzdělávacích a networkingových aktivit s cílem posílit
ekonomickou nezávislost žen. Hlavním cílem každé aktivity je dozvědět
se na ní vždy něco zajímavého – ať již
ze setkání se zajímavými osobnostmi
nebo ze vzdělávání.

Každá žena, která se ztotožní s po- Mám ještě cíle ve vztahu k posílení
sláním a cíli naší organizace se může kapacity naší organizace, na kterých
přihlásit prostřednictvím našeho webu právě pracuji.
– www.bpwcr.cz

Nyní k akci Equal Pay Day
– kdo stál za vznikem původně
a kdo se prosadil o zorganizování
největší akce pro ženy tady
Na sklonku své pracovní kariéry dělám u nás v Čechách?
Liší se představa Vašich
současných aktivit od toho, co jste
si vysnila? V čem – pokud ano?

to, co mě celý život nejvíc bavilo. Pracuji s lidmi a hledám příležitosti. Organizuji velké networkingové aktivity
a mohu představovat mentoring jaké
velmi vhodnou formu osobního rozvoje. I já jsem velmi ráda mentorkou
těm, kterým mohu svými zkušenostmi
přispět k rozvoji jejich kariéry.

Ano, v kontaktu jsme zejména s organi- Co je základním
zacemi v Evropě – každoročně probíhá principem Vašich aktivit?

Prozraďte nám jaké byly
Vaše začátky a průběh kariéry?
Vzděláním a původní profesí jsem ekonom, celý svůj život jsem pracovala
v manažerských pozicích, před vstupem
do neziskového sektoru jsem 17 let pracovala v bankovnictví. Zažila jsem prakticky celý přerod bankovnictví na obor
srovnatelný se zahraničím. Do banky
jsem nastupovala v roce 1991, kdy jsme

V době, kdy jsem připravovala první
ročník EPD, byla Česká republika na
předposledním místě v Evropě v rozdílech platů žen a mužů. Cítila jsem
velkou výzvu informovat o této situaci ženy i veřejnost a hlavně se pokusit
dát ženám nástroje, aby samy mohly
tuto situaci měnit. Hlavní metodou
k posilování žen je již od roku 2010
mentoring – zkušené ženy z různých
oborů a oblastí života i podnikání
předávají svoje zkušenosti ostatním
ženám formou tzv. speed mentoringu.
Tato pozitivní harmonie jim dodává
novou energii a vzájemně se od sebe
velmi rychle učí. Tuto akci bychom
nemohly připravovat bez významné
podpory našich partnerů.

Jaký je podle Vás její
největší význam a cíl?
Největší význam akce spatřuji právě ve
sdílení. Podívejte se na záznam z letoš-
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ního ročníku – ženy se na konferenci
cítí bezpečně a jsou velmi otevřené ve
sdílení svých zkušeností a životních příběhů. Setkání je velmi pozitivní a ženy si
odnášejí desítky nových podnětů, kontaktů i přátelství, ujistí se, že i ostatní
řeší to, co ony právě řeší a mohou diskutovat o cestách, jak se k dané situaci
postavit. Cílem konference je rovněž
snaha vyvolat veřejnou diskuzi nad
příčinami tak vysokých rozdílů v platech a nad předsudky a stereotypy, které
život žen stále silně ovlivňují.

Jak byste zhodnotila letošní ročník?

Jak dlouho trvala příprava,
co obnášela?

Bariér máme celou řadu, naše společnost patří k velmi konzervativním
Akci připravujeme vždy od léta před- v pohledu na rozdělení rolí v rodině,
chozího roku i když bychom na ní chybí nám ženské vzory, které bychom
potřebovaly pracovat celý rok, je již mohly následovat, chybí tu vhodné
hodně velká. Obsah konference je ekonomické vzdělání zaměřené na
nutné podrobně promyslet, domlu- podnikání, řadě žen by stačila do zavit se s mluvčími a vyhledat vhodné čátku podnikání malá půjčka, která
mentorky. Nejsložitější ale je sehnat na je prakticky nedostupná, nemáme
celou aktivitu financování.
mnoho podnikatelských inkubátorů
a jak jsem se již zmínila, ani společenMůžete srovnat podmínky
ské mínění příliš podnikání neoceňuje.

podnikajících žen dnes u nás
a před 5 lety? Jde vývoj stále
rychle kupředu nebo už stagnuje?

Odezvy na letošní ročník jsou úžasné.
Jednoznačně byl nejlepší z těch šesti,
které jsme zatím pořádaly. Jsem moc
ráda, že můžeme v mentoringových aktivitách pokračovat i v našem novém
projektu Empowering Women.

Je až strhující, jak velké množství žen
se pouští do podnikání, i když je to
často bohužel východisko ze vzniklé
situace (za poslední měsíc jsem slyšela
desítky příkladů žen-matek, které jejich původní zaměstnavatel odmítl
přijmout zpět po skončení rodičovské
Čeho si na celé akci nejvíce vážíte? dovolené). Podnikání je také jednou
Vážím si zapojení téměř 160 dobrovol- z cest, jak si sama vytvořit flexibilní
nic, které na akci několik měsíců pra- pracovní úvazek a udělat maximum
covaly, vážím si práce mentorek, které pro sladění pracovního a osobního žise na akci připravovaly a věnovaly nám vota. Podmínky pro podnikání se ale,
svůj volný čas. Velmi si vážím všech podle mého názoru, příliš nezlepšují.
mluvčích a panelistek vystupujících na Kromě náročné administrativní zátěže
páteční konferenci za jejich otevřená chybí další nástroje podporující začísdělení, která vyvolala v ženách řadu nající podnikatele – od malých půjček
emocí. Ráda bych všem těmto ženám po informační podporu. Vadí mi stále
touto cestou poděkovala. Úspěch akce negativní pohled na podnikatele.
je zejména jejich zásluha. Z celého
srdce bych chtěla také poděkovat všem Co podle Vás brání mnoha ženám
partnerům, kteří nás letos podpořili.
v úspěšném byznysu u nás?
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Nezdá se Vám, že muži
ustupují trochu do pozadí
a prosazují se čím dál více ženy?
Já myslím, že muži do pozadí neustupují, jen ženy přebírají větší zodpovědnost za ekonomickou stránku svého
života. Většina z nich byla před narozením prvního dítěte úspěšná a dobře
zajištěná a nemají důvod, proč by měly
ustoupit a žít z toho, co jim stát nabízí.
Proto jsou aktivní a snaží se situaci řešit. No a ta velká vlna působí, že jsou
ženy více vidět a stále větší počet se jich
vrhá do podnikání.

Co říkají čísla? (např. přítomnost
žen v politice a vedoucích
státních, právních, ekonomických
rozhodovacích pozicích?)
Podle analýzy Světového ekonomického fóra je ČR v ukazateli nerovnosti
v postavení žen a mužů na 96. místě na
světě, daleko za všemi evropskými ze-

měmi, ale i za Senegalem, Vietnamem
i Zimbabwe. Ostatní země na tomto
ukazateli pracují, my se stále zhoršujeme. Zastoupení žen ve vládě je jen
12%, v senátu 18,5 a v parlamentu 20%.
Ve vedení 100 největších firem je jen
7 % žen. Jak vidíte, je to velmi málo,
neboť vysoké školy opouští 60% vysokoškolaček a schopných žen ve středním managementu jsou tisíce.

ledne k další práci a večer vyrážím na
nějakou akci...

Máte vůbec čas na soukromí?
Já mám svoji práci ráda, organizuji si
čas podle svého rozhodnutí. Víkendy
se snažím zcela věnovat rodině.

Co máte v plánu letos a příští rok?

Letos se nám podařilo získat prostředky na pokračování mentoringu
Jak vypadá Váš pracovní den?
po celý rok – máme krásný projekt
V posledních letech pracuji z domova, Empowering Women – BPW mencož má velké výhody. Zhruba od 7 ho- toring. Další projekt, který předstadin pracuji u počítače, od 10 hodin vuje ženské vzory z různých oborů
mám první schůzky, vrátím se odpo- podnikání, je mezinárodní projekt

100 Zrcadel pokračuje. Také již pracujeme na příštím ročníku Equal Pay
Day. Vzhledem k velikosti letošní akce
jsme musely přípravy zahájit hned po
skončení, vlastně již v průběhu akce.

Které osobnosti jste při své
práci poznala, kterých si vážíte?
Můj život v posledních 25 letech velmi
ovlivnila Christie Harvey, poradkyně
prince Charlese, se kterou jsem se několikrát potkala.

Co má pro Vás nejvyšší hodnotu
– v osobním a profesním životě?
Důvěra.

MEZINÁRODNÍ FEDERACE BUSINESS & PROFESSIONAL WOMEN
INTERNATIONAL byla založena již
v roce 1930 a patří k mezi nejvlivnější
organizace žen podnikatelek a manažerek na světě. Působí v 95 zemích
světa a má poradní hlas v OSN, Radě
Evropy a řadě dalších organizací. Cílem organizace je rozvíjet profesní
potenciál žen na všech úrovních
a podporovat jejich ekonomickou
nezávislost. V Čechách organizace
působí od roku 2010.

EQUAL PAY DAY, neboli den rovnosti příjmů pro obě pohlaví, je celosvětovou akcí,kterou
v ČR pořádá organizace Business and Professional Women (BPW). Tato organizace existuje
již 85 let a působí 95 zemích světa.

www.bpwcr.cz
www.facebook.com/bpwcr

www.equalpayday.cz
www.facebook.com/equal.pay.day.czech

POČET ÚČASTNIC LETOŠNÍHO ROČNÍKU – registrováno bylo 2011 žen
Významné mentorky: Drahomíra Mandíková z Plzeňského Prazdroje, Veronika Brázdilová
– Xerox, Iva Kaplanová – MetLife, Margareta Křížová, Mirka Čejková a mnoho dalších.
HLAVNÍ CÍL AKCE
Zaktivizovat ženy. Otvíráme témata netradičně, proti proudu konvence. Odhalujeme co ženy
skutečně řeší – možná víc v sobě, než navenek. Přenášíme reálné příběhy žen a jejich zkušeností, zisků i ztrát různých životních/profesních strategií
PŘÍŠTÍ KONÁNÍ 18. A 19.3. 2016
Přihlášky,informace: již nyní se mohou ženy zapojit do přípravných prací prostřednictvím
webu www.bpwcr.cz

výjimečné ženy

9

Mentorky Equal Pay Day

6. ročník konference
úspěšných žen

17 & 18/ 4 / 2015

Clarion Congress Hotel Prague
www.epdcr.cz

Mgr. Romana Křížová
Majitelka společnosti TradeandFinance.eu, s.r.o.,
úspěšná obchodnice na komoditních burzách,
kvalifikovaná investiční makléřka

'ČNXMHPHSDUWQHUĤPDNFH
Poděkování patří také 25 ženám vystupujícím
na konferenci a 53 mentorkám.
POŘADATELÉ AKCE

PARTNEŘI AKCE
Platinový partneři

Zlatí partneři

Stříbrní partneři

Bronzoví partneři

Vzdělání, jazykové znalosti

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI AKCE
Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Univerzita Karlova Praha, Masarykova
univerzita v Brně
Angličtina, slovenština – plně
profesionální znalost
Ruština – znalost umožňující
profesionální práci
Francouzština, italština – znalost
umožňující omezenou práci

Současné aktivity ve ﬁrmě
Majitelka a ředitelka společnosti,
lektorka obchodování na burze
a analytička komoditních trhů

Chcete i nadále sdílet užitečné zkušenosti? Napište nám!
Akci každoročně organizuje Business & Professional Women.

www.bpwcr.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Společnost TradeandFinance.eu, s.r.o.
byla založena v roce 2013 a je zaměřena
na předávání zkušeností a know-how
v obchodování na burze. Firma se specializuje na obchodování s komoditami
formou komoditních spreadů. Tento obchodní přístup je založen na principu
hedgingu (chráněných pozic), a proto
je obecně považován za méně rizikový.
Vývoj trhů je velmi dobře předvídatelný
díky využití sezónnosti, která je typickou vlastností komodit (například topný
olej je v zimě dražší a v létě levnější).
Díky tomu se spreadové obchodování
vyznačuje vysokou mírou úspěšnosti obchodů. Navíc tato metoda zabere jen cca
1-2 hodiny času týdně.
TradeandFinance.eu, s.r.o. poskytuje
kurzy obchodování na burze pro začátečníky i pokročilé, vyučuje obchodování
s komoditami a komoditními spready.
Ve všech oblastech poskytujeme také
individuální výuku. Dále publikujeme
články a videa, realizujeme pravidelné
živé analýzy komoditních trhů, pořádáme každoroční konference a pravidelné networkingové akce pro tradery.
Provádíme také webináře a kurzy
zdarma pro všechny, kdo se s obchodováním na burze teprve seznamují.

Čeho chcete dosáhnout ve firmě
a pro firmu v následujícím období?

výjimečné ženy
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V následujícím období připravuji rozsáhlejší působení své společnosti v zahraničí. V nedávné době jsme začali
spolupracovat s jednou z nejstarších
brokerských společností v USA a pro
jejich klienty připravujeme webináře
v oblasti obchodování komoditních
spreadů s využitím sezónnosti. Očekávám tedy i související nárůst mezinárodní klientely.
V tomto roce jsme začali s pravidelnými analýzami komoditních trhů
a komoditních spreadů. V tomto směru
budeme dále pokračovat a připravujeme i navazující aktivity. Od podzimu
budou probíhat pravidelné networkingové akce pro všechny, kdo se zajímají
o různé způsoby obchodování na burze.
A samozřejmě plánujeme pokračovat
i v pořádání podzimních konferencí
pro tradery.
V neposlední řadě také pracuji na
knize, která popisuje můj obchodní
přístup.

Kdo je Vaším typickým zákazníkem?
Naši klienti a uživatelé našeho portálu
přicházejí z nejrůznější oblastí a profesí. Jedná se o jednotlivce i společnosti.
Často k nám přicházejí mladí lidé, kteří
jsou na začátku své profesní kariéry
a hledají oblast, ve které by se mohli
realizovat. Nejtypičtější věkovou ka-

tegorií jsou však klienti v rozmezí 3555 let. Ti již mají našetřený základní
kapitál a rádi by se naučili si jej sami
zhodnocovat. Tato skupina klientů
patří k té nejstabilnější. Jsem ráda, že
mohu říci, že naprostá většina našich
klientů se k nám stále vrací, a to jak na
náš portál, tak i na naše kurzy a akce.
Převážná většina našich klientů
k nám přichází s tím, že se chtějí naučit jak sami efektivně zhodnocovat
svůj kapitál. Nicméně je vidět, že
k nám přicházejí i zájemci o pasivní
zhodnocování svých financí. Pasivní
zhodnocování může být také vhodnou
formou diverzifikace portfolia a tedy
dalším způsobem zhodnocování kapitálu. Proto nyní navazujeme spolupráci
s pečlivě vybranými a prověřenými
partnerskými organizacemi, které
mohou takový typ pasivních investic
pro naše klienty zajistit.

realizovat i praktické workshopy, živé
analýzy vývoje komoditních trhů, networkingové akce a další. Vycházíme
tedy našim klientům maximálně vstříc.

Jaké máte silné stránky?

Silnou stránkou naší společnosti je, že
je založena na reálném obchodování reálné osoby. Já sama obchoduji na burze
a v rámci aktivit TradeandFinance.eu,
s.r.o. se dělím o vlastní reálné zkušenosti, dobré i špatné. A právě ty špatné
zkušenosti a chyby jsou při výuce nejdůležitější. Z mých vlastních chyb se
klienti mohou poučit nejvíce a mohou
se jich vyvarovat. Pečlivě v rámci výuky poukazuji i na případné rizikové
situace a na různá úskalí tradingu.
Neukazuji tedy jen pozitivní stránky
a ziskové obchody. Každý klient musí
vědět, do jakých situací se může při
obchodování na burze dostat a musí
být na takové situace připraven. Jen tak
V čem je podle Vás – Vaše osoba
může v tradingu uspět. V rámci výuky
a firma výjimečná, proč by měl
si pak vždy ukazujeme jak situaci buď
předejít nebo jak ji řešit. A s tím souzákazník vyhledat právě Vás?
Naše společnost se vždy snaží klien- visí také důsledný risk management.
tům naslouchat. Znamená to, že pro Není problém vstoupit do jakékoliv
naše klienty připravujeme nové kurzy, obchodní pozice. Důležité však je umět
služby a produkty na základě jejich z ní vystoupit se ziskem a mít případná
požadavků. Inspirací je pro nás také rizika co nejvíce pod kontrolou. Na to
zpětná vazba a hodnocení našich kurzů vše klademe v našich kurzech opravdu
a akcí. Díky tomu jsme postupně začali velký důraz.
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Jaké bylo Vaše první zaměstnání?
Již na vysoké škole jsem si založila svou
první firmu. Měla jsem to štěstí, že
jsem si v průběhu celého života mohla
dovolit ten luxus vybrat si osoby, se
kterými budu spolupracovat a kterými
se ve svém profesním životě obklopím.
Byla jsem totiž vždy jen zaměstnancem
svých vlastních firem.
Mým prvním zaměstnáním tedy
bylo od roku 1992 vedení mé jazykové školy a překladatelské agentury.
V té době se jednalo o naprostý boom
jazykového vzdělávání. Rodiče mi na
výraz podpory slavnostně předali celoživotně spořené věno, které jsem
celé investovala do učebnic pro klienty
a do svého prvního počítače. Svou
firmu jsem od prvního okamžiku specializovala na firemní klientelu s docházkou lektorů do kanceláří. Tím
mi odpadly veškeré fixní náklady na
prostory, firma začala okamžitě prosperovat a já jsem se stala „skutečnou
podnikatelkou“.

Máte v plánu se ještě něco naučit?
Již jsem se v životě mnohokrát poučila
o tom, že člověk nikdy nemá říkat „nikdy“. A pokud jsem někdy v minulosti
o něčem řekla, že toto bych v životě
nemohla dělat, zaručeně mě právě
k tomu život po nějaké době chtě ne-

chtě dostrkal. Takto jsem se dostala
vlastně ke všem svým aktivitám. Vždy
v mém životě hrála obrovskou roli
náhoda, koníčky a otevřenost novým
příležitostem.
Takto jsem začala s mou první firmou
na vysoké škole. Měla jsem v rámci
letní brigády učit češtinu pro cizince,
ale jazyková škola neměla dost klientů
a nějak mi to do poslední chvíle „pozapomněli“ sdělit. Tak jsem si založila
vlastní jazykovou školu, kterou jsem
úspěšně vedla dalších 12 let.
Další náhoda souvisí s mým koníčkem – paličkovanou krajkou. Mezi
krajkářkami jsem byla nejmladší, jediná jsem mluvila anglicky a uměla
s počítačem. A tak jsem se stala členkou
mezinárodní asociace krajkářek a přes
různá mezinárodní setkání jsem se dostala k prvnímu mezinárodnímu projektu – vytvoření virtuálního muzea
krajky na internetu. To bylo v roce 1997
naprosto průlomovým projektem. Po
úspěšné realizaci logicky následovalo
založení společnosti na získávání dotací, projektový management, evaluace
mezinárodních projektů a programů,
atd. A to vše dávno předtím, než jsme
vstoupili do EU a mohli čerpat strukturální fondy. Tyto aktivity v omezené
míře realizuji dodnes.
Cca ve stejné době jsem se setkala
s kamarádem Francouzem, který v ČR
ukončoval aktivity své firmy zaměřené
na výrobu designového kovaného nábytku. Byla jsem vždy lehce umělecky
zaměřená, a proto mi to přišlo jako obrovská škoda. A tak jsem tedy v Jižních
Čechách zařídila umělecké kovářství na
zámku u mého dobrého přítele. Každý
týden jsem svým kovářům dovezla materiál, navrhla jsem nové typy nábytku,
naučila jsem své kováře používat francouzskou patinu a sama jsem pronikla
do základních tajů kovářského řemesla,
sváření či výroby damascénské ocele.
Naši odběratelé byli zejména v Praze.
Jednalo se o butiky, restaurace či architektonická studia. Po několika letech

jsem tyto aktivity předala jednomu ze
svých zaměstnanců.
A podobně jsem se v roce 2010 dostala i k obchodování na burze. Náhodou jsem si přečetla knihu, kde bylo
obchodování na burze okrajově zmíněno. Nicméně mě tato oblast zaujala
a já jsem nakoupila knížky, absolvovala několik placených i neplacených
kurzů v různé kvalitě, zaplatila si
traderský koučingový program z USA
a prozkoumala různé obchodní přístupy. Velmi brzy jsem přišla na to,
že komoditní spready jsou pro mě
to pravé, protože jejich obchodování
zabere jen cca 1-2 hodiny času týdně
a již první rok jsem svůj obchodní účet
zhodnotila o 80 %. O to více mě obchodování na burze „chytlo“ a já jsem
po letech práce v oblasti dotací začala
plánovat radikální profesní změnu.
V roce 2013 jsem založila společnost
TradeandFinance.eu, ve které jsem
využila svých zkušeností s lektorskou
činností a zkušeností s tradingem.
Komoditní spready navíc nejsou příliš obvyklým způsobem obchodování,
což se také ukázalo být výhodou. Navíc jsem velmi rychle objevila trochu
jiný způsob jak komoditní spready
obchodovat. Momentálně je toto oblast, kterou se zabývám nejintenzívněji.
Ale jsem stále otevřená novým příležitostem. Život jich přináší mnoho a já
mám ještě hodně co se učit. Těším se
na další výzvy!

Co očekáváte významného
nebo hezkého v roce 2015-16?

je pro mne samozřejmě prestižní záležitostí, která mým aktivitám dodá
velkou váhu. Také jsme se domluvili
na spolupráci s katedrou financí při
VŠFS a od podzimu bych měla začít
přednášet v angličtině pro jejich zahraniční studenty.
Na podzim plánuji uspořádat druhý
ročník konference pro tradery. Loňský
ročník měl obrovský úspěch a já bych
ráda vytvořila tradici těchto konferencí.
Již mám připraven seznam velice zajímavých přednášejících z ČR i zahraničí.
A od podzimu také plánuji začít realizovat pravidelné networkingové akce
pro všechny, koho zajímá obchodování
na burze. Tradeři totiž často realizují
své obchody bez kontaktu s ostatními
a nemají si s kým vyměňovat zkušenosti. Letos na jaře jsem tento model
networkingu vyzkoušela na pilotní akci,
o kterou byl velký zájem.
A kromě toho všeho bych ráda letos opět začala s golfem, který mě
nesmírně baví a ke kterému jsem se
posledních pár let nedostala.

Pokud byste mohla zanechat
poselství či vzkaz pro budoucí
generaci, co by to bylo?
Je důležité se v životě nikdy nevzdávat
a brát všechny změny jako formu nových příležitostí. Nikdy si nepřipouštějte, že byste mohli neuspět. Vaše
myšlenka a vnitřní přesvědčení má obrovskou sílu. Toto přesvědčení a vytrvalá práce vám umožní uspět i tam, kde
vám schází talent a přirozené nadání.

Očekávám, že roky 2015-16 budou do Vaše motto
značné míry průlomové. Oslovila mě Každý den je pro mě výzvou naučit se
totiž významná brokerská společnost něco nového.
z USA (jeden z nejstarších brokerů
v USA), abych pro jejich mezinárodní
klientelu připravila webináře o obchodování komoditních spreadů na
bázi sezónnosti. V současné době sice
romana.krizova@tradeandﬁnance.eu
běžně školím klienty po celém světě
www.tradeandﬁnance.eu
díky internetu a plynulé angličtině, ale
oficiální spolupráce s tímto brokerem
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Veronika Brázdilová, MBA
Jednatelka a generální ředitelka
Xerox Czech republic (součástí je i SK pobočka)
Čeho chcete dosáhnout ve firmě
a pro firmu v následujícím období?

Dosavadní kariéra
Začínala jsem jako obchodní zástupce
v Eurotelu. Tam jsem si prošla tvrdou
zkušeností pěšáka v první linii. Čerpám
z toho dodnes. Naučila jsem se, že zákazník
je na prvním místě. Že je nesmírně důležité
neztratit kontakt s realitou, ať jste na
jakémkoliv postu, také jsem se naučila
překonávat vnitřní strachy. Protože v tvrdém
konkurenčním prostředí, které mezi námi
s kolegy (převážně muži) panovalo, na strach
nebyl čas ani prostor. Hodně mi to pomohlo
následně, když jsem se v pozici generální
ředitelky musela v SGS postavit před 80
členný mužský tým, tvořený převážně
z techniků, programátorů a ajťáků a oznámit
jim, že je teď povedu. Přijali to dobře
a nakonec jsme vytvořili perfektní kolektiv.
Základem byla spolupráce postavená na
našich silných stránkách. Oni byli odborníci
na telemetrii a monitoring vozidel a já na
obchod, marketing a strategii. SGS následně
koupila společnost CCS a já jsem tam ještě
rok zůstala na pozici obchodní a marketingové
ředitelky. V Telefónice, kam mé kroky vedly
následně, jsem měla na starosti v pozici
obchodní ředitelky segment malých
a středních ﬁrem. Nyní stojím
v čele Xeroxu v České republice
a na Slovensku.

Vaše současné aktivity ve ﬁrmě
Zastávám pozice jednatelky a generální
ředitelky. Mám tedy na starosti vedení obou
poboček společnosti Xerox – jak v České
republice, tak na Slovensku. Řídím více než
200 zaměstnanců, které obě tyto pobočky
dohromady mají. Zodpovídám za výsledky
obou poboček a jejich směřování a růst.

Těch cílů mám několik. Ráda bych
z obou našich poboček vybudovala inspirativní a respektovanou společnost.
Společnost, o kterou se budou zajímat
zákazníci i konkurenti. Ke které budou
vzhlížet a budou chtít vědět, co tam děláme tak dobře, že nám to funguje. To
je můj sen. Zároveň mám samozřejmě
i cíle zaměřené na čísla, to jinak nejde.
Proč pracujete v tomto oboru?
Meziroční růst o 10% v obratu a 9%
No to je dobrá otázka. Těžko říct. Tech- zisku, to je náš cíl. Zároveň bych ráda
nologie jsou nejspíš mým osudem. firmu profilovala, jako žádaného zaA přiznávám, že mě to prostě baví. Za- městnavatele a dobrého občana obou
čalo to v Eurotelu a od té doby jsem našich republik.
v technologických firmách jako doma.
Když přišla nabídka do Xeroxu, připa- Co je podle Vás pro firmu
dalo mi to tak nějak jako přirozený další nejdůležitější?
krok. Baví mě ta komplexita. Je tu hodně Dobré produktové portfolio, kvalitní
prodejních disciplín, portfolio je široké nabídka služeb, to je základ, aby firma
a tak se člověk pořád učí něčemu no- měla co prodávat. Znalost trhu a vývoj,
vému a nenudí se. To, že nabízíme pro- díky kterému jdete s dobou i trhem,
dej takové rychlobrátky, jakou je třeba jsou nepostradatelným předpokladem
papír a zároveň software pro tiskárny pro úspěšnou firmu. Ale podle mě ze
a tiskařské stroje, že dokážeme ušít na všeho nejdůležitější jsou lidé. Každá
míru řešení workflow dokumentů a tis- společnost stojí na svých zaměstnankového prostředí pro malou firmu, ale cích. Máte-li lidi, kteří jsou experti ve
i velkou kroporaci. To je to,co dává mé svém oboru a svou práci dělají s chutí
práci další rozměr.Protože na každou a vášní, máte vyhráno.
službu či produkt z našeho portfolia
platí tak trochu jiná prodejní strategie, Kdo je Vaším typickým zákazníkem?
cílové skupiny i způsob prodeje se mění. Jak jsem již zmiňovala, naše porftolio
Je to živý, pulzující organismus, který služeb a produktů je široké. Takže pro
mě nikdy nemůže nudit.
nás vlastně nic jako typický zákazník
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neexistuje a zároveň každý náš zákazník je typický. Prodáváme řešení
do velkých korporací, ale i stolní tiskárny „na doma“, obyčejný papír, ale
i speciální tisková média pro tiskárny.
Pro tiskaře prodáváme rovněž stroje,
které jsou absolutní špičkou na trhu.
Zároveň poskytujeme servis na naše
zařízení a prodejem stroje to pro nás
většinou nekončí. Naším zákazníkem
je koncový uživatel i firma, která si od
nás řešení koupí. V tom je ta pestrost
a velké specifikum tohoto odvětví.

V čem je podle Vás – Vaše firma
výjimečná, proč by měl zákazník
vyhledat právě ji?
Právě v tom, co jsem řekla. V široké
nabídce, vysoké kvalitě, individuálním
řešení právě pro Vaše potřeby, prozákaznickém přístupu a v tom, že jsme tu
pro vás od A do Z. Navrhneme řešení,
zoptimalizujeme workflow vašich dokumentů i tiskového prostředí, máme
kvalitní stroje splňující i ty nejnáročnější
požadavky do jakéhokoliv typu provozu
a ještě se o stroj servisně postaráme a dodáme spotřební materiál. S námi zkrátka
tisknete a úřadujete tak nějak bez starostí
a můžete se soustředit na svůj vlastní
byznys. To se mi na Xeroxu líbí, vlastně
prodáváme něco, co usnadňuje pracovní
život firmám i podnikatelům.

tám a začít se jimi zase řídit. Důležité
je pro mě také oddělování pracovního
a osobního života a jejich vyváženost.
Máte profesionální zásady? Jaké? To chci pro sebe i své zaměstnance. Pro
Samozřejmě mám. Člověk by se měl každého z nás je důležitá rovnováha
vždy řídit a orientovat podle zásad jak – svůj čas má práce, ale i odpočinek.
v soukromém, tak v pracovním životě. Jen zaměstnanec, který si odpočine
Pro mě stojí nejvýš etika, otevřenost, a načerpá síly, odevzdává kvalitní
loajalita a osobní odpovědnost. Chci pracovní výkon.
se na sebe po každém obchodním
i soukromém rozhodnutí s klidem po- Co očekáváte
dívat do zrcadla. Je to pro mě důležité. významného v tomto roce?
Obzvlášť v dnešní době se domnívám, Soukromě mě čeká první léto a první
Čeho si vážíte u kolegů
že každý z nás by měl dbát na soulad vánoce v novém domě. Na to se
a zaměstnanců?
svého svědomí se svými rozhodnu- moc těším. Je to pro mě splněný sen.
Zápalu a vášně. Chuti do práce, profe- tími. Naše společnost (a teď myslím, A pracovně se těšíme na nové kancesionality a touhy se rozvíjet i přesto, že společnost obecně, nikoliv naši firmu) láře, nový vítr v plachtách, který nás
jsou ve svém oboru špičkou. Také ote- tohle přemýšlení a způsob chování dovede k vytyčeným cílům a skvělým
vřenosti a přístupnosti změnám. Na opravdu potřebuje. Měli bychom se výsledkům. Vlastně celý rok 2015 je
lidech, s nimiž pracujete, hrozně záleží. vrátit k morálním a etickým hodno- plný dobrodružství.
Je důležité, abyste uměli najít společnou
řeč a měli společný cíl. Xerox v současné
O SPOLEČNOSTI XEROX
době prochází transformací a já vidím,
Xerox (NYSE: XRX) je mezinárodní poskytovatel globálních služeb, technologií a řešení pro správu
jak důležitá je přístupnost změnám, loﬁremních dokumentů, který pomáhá organizacím transformovat způsob, jímž řídí své obchodní
ajalita k firmě i hrdost na značku.
procesy a informace. Společnost se sídlem v Norwalku (Connecticut, USA) má přes 140 000

Jaké máte podle Vás silné stránky?
Energie, rozhodnost, odvaha, orientace
na zákazníka, tah na branku, cílevědo-

most, strategické myšlení, optimismus
a silná vůle.

zaměstnanců ve vice než 180 zemích. Poskytuje služby podporující ﬁremní procesy, tisková
zařízení, hardware a software pro správu dat a dokumentů.
Více se dozvíte na www.xerox.cz.
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Ing. Alexandra Lemerová
Majitelka, jednatelka a senior konzultantka
Personal Connect s.r.o.
– má zájem o efektivní personalizované
služby
– jako zákazník chce být na prvním
místě
– vyžadujete spolupráci se špičkovými
odborníky se zkušenostmi z jeho
oblasti
– má zájem využít naše praktické
zkušenosti
– má své lidi na prvním místě
– čelí náročným výzvám s využitím
Proč pracujete v tomto oboru?
nejnovějších technologií
Ráda pracuji na obsazování složitých – hledá spolehlivého partnera pro
pozic nebo na komplikovaném obchoddlouhodobou spolupráci
ním problému. Je to tak trochu jako de- Rádi pracujeme na obsazování složitektivní činnost. Vhodní kandidáti ne- tých pozic, asistujeme u hledání nojsou hledající, ale hledaní. A mně se líbí vých inovativních přístupů.
to hledání. Propojování lidí, vytváření si
sítě kontaktů, vztahů. Je úžasné, když po V čem je podle Vás – Vaše osoba
nějaké době vám napíše kandidát, který a firma výjimečná, proč by měl
díky naší spolupráci nastoupil na pozici zákazník vyhledat právě Vás?
obchodního ředitele: “Paní Lemerová, Ať už potřebujete rozběhnout prodej,
jsem rád, že jsme společně tuto změnu zefektivnit výrobu, urychlit procesy,
udělali a já jsem tuto výzvu přijal”. To zvýšit spokojenost zákazníků, zlepšit
je za všechny peníze...
fungování IT nebo řešíte jakékoliv jiné
obchodní zadání, vždy platí, že má-li
Co je podle Vás
být zlepšení skutečně dlouhodobé, potřebujete správné lidi se správně defipro firmu nejdůležitější?
Spokojení zákazníci a spokojení za- novanými úkoly. Naše společnost a lidi
městnanci.
v ní jsou reálně schopni podpořit celý
životní cyklus získání klíčového zaměstKdo je Vaším
nance – od definice zadání přes vypracotypickým zákazníkem?
vání seznamu požadovaných vlastností
Jsme správný partner pro klienta, a kompetencí, vyhledání kandidáta, jeho
pokud:
oslovení a jeho posouzení až po zapraního a vrcholového managementu včetně
specialistů. Pracujeme formou Executive
Search s velkým ohledem na firemní kulturu našich klientů. Našim klientům business poradenstvím pomáháme zvyšovat
efektivitu a výkonnost. Zaměřujeme se
na klíčové oblasti fungování společností
a jednotlivců. Tyto adresně spojujeme
s firemní strategií, sjednocujeme se základními procesy a cíly.

Vzdělání
VŠ – Slovenská technická universita
(původně SVŠT), Elektrotechnická faktulta,
katedra počítačů

Jazykové znalosti
Aj – pokoročilá, Rj – základy, Nj – základy,
Sk – mateřský jazyk, CZ – plynulá

Dosavadní kariéra
18 let praxe na vedoucích pozicích
v nadnárodních IT a konzultačních
společnostech v České republice a CEE regionu,
naposledy jako obchodní ředitelka Capgemini.
Od roku 2011 jsem majitelka společnosti
Personal Connect, která poskytuje na míru šité
služby v oblasti náboru a rozvoje zaměstnanců.

Personal Connect s.r.o. je konzultační
společnost, která se zaměřuje na
vyhledávání zaměstnanců, interim
management a business poradenství.
V oblasti náborů zaměstnanců jsou
našimi klienty prestižní mezinárodní
i lokální společnosti, pro které hledáme
převážně kandidáty na pozice do střed-
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cování na nové pozici. Nejsme teoretici v IT je velká budoucnost. V té době to
ani posouvači životopisů, my jsme ten pro mě bylo hodně vzdálené, ale čas
business skutečně dělali a rozumíme mu. ukázal, že to bylo dobré rozhodnutí.
A dnes? Pořád se snažím být otevřena
Jaké máte silné stránky?
všem novým podnětům. Hodně čtu, sleNikdy se nevzdávám. Jsem náročná duji nové trendy, setkávám se s úspěšna sebe i druhé. Vždy se snažím najít nými lidmi, nechávám se jimi inspirovat.
řešení, tak aby to bylo fér pro všechny Roli otce částečně převzal můj manžel.
To on mě inspiruje dělat nové věci a děa všichni jsme se v tom cítili dobře.
lat ty věci dobře. Co považuji za klíčové,
Máte profesionální zásady? Jaké? je to, že mě nesmírně baví vše, co dělám.
Vždy se snažím dodržet, to co jsem
slíbila, někdy i něco navíc. Poctivost, Co považujete za cennou radu,
férovost, kvalitní práce, schopnost se kterou jste v životě dostala?
omluvit, když udělám já nebo můj tým “Usmiř se s minulostí. Tak ti nebude
chybu. Následná schopnost se z těch kazit přítomnost.”
chyb i poučit a neopakovat je.

Co pro Vás znamenal mentoring
na letošní akci EPD?

Co jste si odnesla do života
od svých rodičů?

nechám inspirovat i zajímavými motivačními knihami, naposledy to byl
Pohon (Power) od Daniela H. Pinka.
Bylo období, kdy jsem četla i hodnotnou
klasickou literaturu. Milovala jsem Dostojevského. Teď u čtení hlavně relaxuji.

Jaké je Vaše oblíbené
místo na světě, kniha, hudba?
Co byste nám doporučila?
Ty nejosvícenější firmy přestávají o lidech mluvit jako o zdrojích, ale začínají
se přiklánět ke konceptu pojetí lidí jako
kapitálu. Lidský kapitál je nestandardní,
dynamický, ukrytý v hlavách lidí. Je závislý na okolnostech a na lidech, kteří
ho “vlastní”. Jsou to lidé, kteří rozhodují,
zda se v dané oblasti budou angažovat,
jak se budou podílet na plnění cílů
a nakonec, zda v té či oné společnosti
budou pracovat a setrvají v ní. Většina
z nás věří, že nejlepším způsobem jak
motivovat sebe i ostatní kolem je použití externích odměn, například peněz.
Tajemstvím vysokého výkonu a uspokojení – v práci, ve škole i doma – je
hluboká lidská potřeba řídit si své životy, učit se, vytvářet nové věci a činit
dobro sobě i celému světu. Pro ty, kteří
chtějí mít ve svých týmech, firmách
skutečně ten nejkvalitnější lidský kapitál, doporučuji si přečíst již zmiňovanou knihu od Daniela H. Pinka Pohon
(Power). Tato kniha přináší překvapivé
informace o tom, co nás motivuje.

Vzdělání, zájem o veřejné dění, sounáByla jsem mentorkou v prvním roč- ležitost s těmi slabšími, touhu pomáhat.
níku. Jsem moc ráda, že jsem dostala Víru v sebe sama.
příležitost se na tuto akci vrátit. Za těch
6 let se z toho stala vysoce profesio- Jaké bylo Vaše první zaměstnání?
nální akce. Opět jsem si potvrdila, jak Vzhledem ke svému technickému
mě mentoring nabíjí a inspiruje.
vzdělání jsem měla základy programování, docela slušný přehled o IT
Co by podle Vás – měla žena
a ještě k tomu jsem mluvila anglicky.
– která chce být samostatná dělat? To byl v roce 1991 dobrý potenciál.
Začínala jsem v malé mezinárodní IT
Jak se chovat, přemýšlet? Je zde
již tolik poradců, že se někdy v těch společnosti na pozici projektového
manažera. V reálu to byla kombinace
radách ztrácíme. Není lepší někdy
práce analytika, programátora, projekspoléhat na svůj selský rozum?
Zůstala bych u své rády ženám z EPD. tového vedoucího i obchodníka. Byla
to hodně rychlá doba, kdy jsme všichni
Věřte si. Jděte za svými sny. Jste
lepší než si myslíte. Nevzdávejte se.
dělali všechno. Úžasná škola. Doteď
Jste skvělé.
jsem vděčná za tuto životní příležitost. Která historická událost

na Vás zapůsobila?
Co Vás na akci zaujalo?
Co je na Vašem žebříčku
Pro naši generaci byl klíčový listopad
Velká ochota sdílet své zkušenosti. Sou- hodnot nejvýše, co naopak?
1989. Vše se změnilo od základu.
náležitost. Zájem pomoct. Obrovské Rodina, vztahy, spravedlnost, férovost,
množství pozitivní energie.
kvalitně odvedená práce.
Vaše motto
Úspěch není klíčem ke spokojenosti.
Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Máte svůj oblíbený
Spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud
Když jsem dospívala, byl mým velkým literární žánr a autora?
máte rádi, co děláte, budete úspěšní.
motivátorem můj otec. To on mě při- Jednoznačně je to detektivka. Začínala
vedl k literatuře, matematice, fyzice jsem s Agátou Christie, teď jsou to
nebo i k atletice a sportu obecně. Byl hodně skandinávští autoři jako Lars
to on, kdo mě ovlivnil při výběru vysoké Kepler, Henning Mankell. Nedávno
www.personalconnect.cz
školy. Již v roce 1985 byl přesvědčen, že jsem objevila Jeffery Deavera. Ráda se
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Mentorky Equal Pay Day

Ing. Dagmar Kožinová
Obchodní ředitelka KM BETA, a. s.

„Myslím si, že ženy
by měly být součástí
vrcholového managementu
každé firmy.“
Jak dlouho pracujete na pozici
obchodní ředitelky?

důvodem proč nejsou, je to, že dají
přednost rodině, svým dětem.

Letos to budou čtyři roky.

Co jste se za tu dobu naučila?
Seznámila jsem se s obchodními partnery naší firmy. S některými mám
velmi dobré vztahy. Pochopila jsem
zákonitosti našeho oboru, způsoby
obchodování. Ujistila jsem se v tom,
že pro každou firmu je klíčové mít
správné lidi v týmu a také, že je nutné
lidem důvěřovat.

Jste jedna z mála žen na podobné
pozici ve stavebnictví. Jak se Vám
pracuje v mužském světě?
Osobně nevnímám žádnou překážku
ve svém ženství. Sama mám silně vyvinutou mužskou energii. Cítím se
tedy celkem dobře. Na druhou stranu
vidím, že v dnešním světě je nutné i ve
firemním prostředí využívat mužský
a ženský princip. Za posledních pár
let jsem se přesvědčila, že je užitečné
a možné vést lidi žensky a dosahovat
požadovaných výsledků. Myslím si, že
ženy by měly být součástí vrcholového
managementu každé firmy. Hlavním
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Je možné skloubit profesi
a péči o rodinu a děti?

„Miluji čas
se svou rodinou
i pracovní čas.“

Začala jsem studovat psychologii.
Domnívám se, že ano. Celý život je Chtěla bych lépe chápat nejen sebe,
otázkou priorit. Za posledních pár let ale hlavně své okolí. A taky se věnuji
jsem si uvědomila, že rodina je pro mě ženám ve svém vlastním projektu. Jedvelmi důležitá. Na žebříčku mých pri- nou za čas organizuji ženské kruhy. Je
orit má přední místa. S dcerami, part- neuvěřitelné, jak může být setkání s jinerem trávím všechen svůj volný čas. nými ženami podporující.
Snažím se čas s nimi trávit přítomně.
Užívat si každý společný okamžik. Hra- Kde ráda trávíte dovolenou?
jeme si, chodíme do přírody, jezdíme Miluju cestování, nejraději pak do
na výlety. Obě mé dcery jsou mými jižních zemí, k moři a to v jakémkoli
velkými učitelkami. Učím se od nich období. Ráda poznávám nové země,
zastavit, zpomalit, užívat si den. Jsem kulturu i lidi. Ráda cestuji s celou rošťastná, že je mám ve svém životě.
dinou a speciálně s dětmi. Mám pocit,
že cestování je jakýsi druh vzdělání,
Máte nějaký čas jen pro sebe,
které je pro ně důležité. V zimě potom
dovolenou na horách.
nějaký koníček?
Myslím, že je velmi důležité si občas
odpočinout. Je pravdou, že času jen Jakou máte ráda barvu?
pro sebe mám velmi málo. Ale ne- Miluji fialovou.
strádám. Miluji čas se svou rodinou
i pracovní čas. Loni jsme si se starší Čím jste chtěla být jako dítě?
dcerou pořídily koně. Chodím tedy za Veterinářka. Milovala jsem zvířata. Psy,
ním. Když jsem s ním, najednou jsem kočky, koně. Možná i proto jsou dnes
jen já, kůň a příroda.
součástí mého života.
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Jaké bylo Vaše první
zaměstnání?
Servírka, uklizečka při studiích. První
skutečné zaměstnání referentka prodeje zájezdů.

Co je na Vašem žebříčku
hodnot nejvýše, co naopak?
Nejvýše láska, harmonie a naopak
strach. Jsem šťastná, že je v mém životě více lásky než strachu.

Jaký byl nebo je Váš největší sen?
Mým největším snem je žít harmonický život. Být spokojená, šťastná ve
všech směrech svého bytí. A když nad
tím přemýšlím, v současné době žiju
život snů.

Co očekáváte významného
nebo hezkého v roce 2015?
Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo
splnit plánované cíle. Domnívám se,
že k tomu máme všechny předpoklady.
Mým cílem je také spokojený pracovní
tým a obchodní partneři, naši zákazníci. Tak, abychom na konci roku si
mohli připít na zdraví a říct si, že ten
rok 2015 dopadl dobře.

Mentorky Equal Pay Day

Máme krásnou zahradu, která kvete
všemi barvami. Miluji společné procházky a taky čas se zvířaty. Máme
úžasného černého labradora Ernyho
a také vlastního koně.

Byla jste účastnicí a mentorkou
na jedné z největších akcí pro ženy
Equal Pay Day. Jak byste tuto akci
zhodnotila?
Zajímavá akce plná ještě zajímavějších
žen. Zúčastnila jsme se jí již podruhé,
letos poprvé jako mentorka. S velkým
zájmem jsem sledovala, jak se ženy dokáží podporovat, inspirovat, motivovat,
Osobně se těším na dovolenou pak některé věci nezvládáme, dosta- jak dokáží vést a vnášet do našeho poda mnoho dalších krásných zážitků, vuje se pocit selhání. V poslední době nikatelského prostředí netradiční mykteré mám před sebou. Každý den je jsem se zúčastnila několika pracovních šlenky. Myslím, že ženy mají ve vedení
takový malý zázrak. Uvědomuji si to ženských setkání a byly pro mě velkou firem nezastupitelnou roli. A nejen
víc a víc a jsem vděčná za život, který inspirací. Je krásné, že je dnes tolik žen tam. Nakonec, jak prohlásila Marylin
mám.
připraveno podporovat jiné ženy.
Monroe: "Nevadí mi žít v mužském
světě, pokud v něm mohu být ženou." Je
Co je podle Vás důležitý základ
Jak vypadá Váš ideální víkend?
skvělé zůstat ženou, být si vědoma své
Můj ideální víkend je v kruhu mých vlastní hodnoty. A tato akce přispěla
pro dobrou kariéru a zároveň
nejbližších, to je s mým partnerem, k uvědomění si toho, že můžeme být
spokojený život žen?
Přijetí sebe ve všech podobách.Většina dcerami. Ideálně – když je ještě krásné ženami a přesto dokážeme vést velké
žen není spokojená s tím, jak vypadá. počasí a můžeme trávit více času venku. společnosti.
Mnoho žen odmítá své ženství, odmítá
své tělo. S tím souvisí řada potíží psychických, ale i zdravotních (bolestivá
menstruace, migrény apod.). Ženy neposlouchají své tělo, neumí relaxovat.
Mnohdy mimo práci a svoji rodinu
neznají nic jiného. Pro spokojený život
Společnost KM Beta a.s. byla založena v listopadu 1996. Ve své činnosti navázala na produkci
je důležité přijetí sebe, svého těla, ale
svých předchůdců. Specializuje se na výrobu betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel,
i svých jedinečných schopností. Postapálených zdicích bloků, stropních vložek a nosníků a nově i suchých maltových směsí.
vit kariéru právě na těchto schopnosSpolečnost své produkty vyrábí v pěti výrobních závodech ve Bzenci-Přívoze, Kyjově a v Hodoníně.
tech. A dělat věci pro radost, jen pro
Výroba betonové střešní krytiny má silnou tradici sahající do roku 1983, kdy byla ve Bzencisebe. Já jsem třeba začala jezdit na koni
Přívoze poprvé zahájena průmyslová výroba betonové střešní krytiny v České republice.
a studuji.

Myslíte si, že u nás ženy mají
dostatečnou podporu ze strany
ostatních – pro své podnikání?
Záleží jaké ostatní máte na mysli.
Osobně se domnívám, že žena má tolik
podpory, o kolik si dokáže říct. Problém nás žen je, že neumíme komunikovat o našich potřebách. Máme pocit,
že všechno musíme zvládnout. Pokud

Vápenopískové zdicí prvky se vyrábějí ve Bzenci již od roku 1912 a v poslední době se
tento moderní systém stává velmi oblíbený, vzhledem k prokazatelným úsporám při užívaní
jednotlivých staveb.
Výroba pálených zdicích prvků má tradici přesahující 150 let a nabízí zákazníkům kvalitní
a léty ověřený systém včetně skládaných stropů.
Rozsáhlá ložiska jemných křemičitých písků z oblasti Bzence-Přívozu jsou základní surovinou
pro výrobu kvalitních suchých maltových směsí.
Nový moderní závod má ve svém výrobním programu široký sortiment výrobků od cementových
potěrů, lepidel, stěrkovacích hmot, vnitřních omítek až po zdící malty a tepelně izolační malty.
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Venda Vaníčková
majitelka firmy Autentik

Kdo je Vaším typickým zákazníkem?

Vzdělání a jazykové znalosti

Ženy a muži, kteří vědí, že jejich úsilí si
zaslouží ocenění, a proto jsou ochotni
se zabývat tím, jak ho ukázat světu.
První dojem, podání ruky a pozdrav
buď přinesou body popularity nebo
Dosavadní kariéra
klientelou,
odborné
tréninky
jsem
vedla
nás
odsunou do šedé zóny průměru.
– zpěvačka, vizážistka a stylistka
také např. ve firmách: Microsoft, Danone, Moji zákazníci hledají osobní styl,
– asistentka ředitele a manažerka pánského
zakázkového krejčovského salónu Réxim
MZV, Deloite, OVB. Spolupracuji se vlastní hodnoty a individuální přístup.
International, ředitelka produkce v Národním
společností Krauthammer Partners Chtějí tvořit, chtějí originalitu a vědí,
domě na Vinohradech, produkční a manažerka
CZ. Uspořádala jsem řadu prezentačních že zadarmo za mnoho nestojí.
nahrávacího studia ČNSO
akcí se šperky Autentik, letos jsem měla
Po celou dobu jsem byla členkou Orchestru
samostatnou prodejní výstavu v Bruselu. V čem je podle Vás – Vaše osoba
Mercury Praha, spolupracovala s dalšími
Šperky Autentik nosí dámy nejen v České a firma výjimečná, proč by měl
orchestry a měla angažmá v divadle Semafor,
republice, ale také v Bruselu, Chicagu, zákazník vyhledat právě Vás?
také moderuji společenské události
Sao Paulu a Paříži. Jsem členkou asociace Nabízím propojení uměleckého psycho(plesy, Equal Pay Day a další).
Business and Profesional Women CR.
logického a praktického přístupu k proSoučasné aktivity
jevení osobnosti klienta navenek tak, aby
Rozvíjím možnosti nabízeného poradenství
o Motivační konzultaci. Současně s dosavadními Proč pracujete v tomto oboru?
zůstal sám sebou, dostal napovrch to
zkušenostmi, které mohu předávat, pracuji na
Sebeprezentaci považuji za klíčovou pro nejlepší ze sebe a věděl, co a proč to dělá.
rozvoji hlubšího vhledu do oblastí psychologie
uplatnění
člověka v lidské společnosti.
a terapeutických technik.
Sama jsem mnohokrát narazila ve svém Máte profesionální zásady? Jaké?
Autentik je značka s registrovanou úsilí právě na nedostatky ve své prezen- – diskrétnost
obchodní známkou, kterou jsem zalo- taci, proto jsem se rozhodla věnovat se – akceptace požadavků
žila a doposud vlastním a vedu od jí profesionálně a poskytovat své pora- a osobnosti klienta
roku 2006. Zabývám se poradenstvím denství a zkušenosti dalším lidem.
– kontrola spokojenosti obou stran
a službami v oblastech nonverbálního
– upřímnost
a verbálního projevu. Sebeprezentaci Čeho chcete dosáhnout ve firmě
chápu jako příležitost pro uplatnění a pro firmu v následujícím období? Co je na Vašem žebříčku hodnot
vlastní originální cesty osobního projevu Mým cílem je dostat jméno Autentik nejvýše, co naopak?
kreativní a uměleckou formou na základě do povědomí lidí natolik, aby ho sami Nejvýše – svoboda, nejníže – zrada...
práce s autenticitou a osobními vlohami. vyhledávali. Pochopení komplexního
Zabývám se také vytvářením originálních přístupu k sobě a sebeprezentaci na
šperků z vinutých perel, oceli a kamenů. základech autenticity považuji za cíl
www.autentik.cz
Spolupracuji především se soukromou firmy ve společnosti.
Absolutorium na Institutu pedagogiky volného
času v ateliéru společenských, kulturních
a uměleckých aktivit.
Mluvím anglicky a portugalsky.
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Zdraví

Zdraví

Těhotenství Vaší dcery
očima gynekoložky

a porodu, znamená pro každou ženu
– budoucí babičku, velkou změnu do
dosavadních zaběhnutých pravidel. Postupně se vrací ke svému mládí a snaží
se porovnat svůj – s dceřinným průběhem těhotenství.
Ano, svět se vyvíjí, zdokonaluje, ale
přírodní zákony probíhají téměř pořád stejně.
Pozitivní test u gynekologa, povinné
prohlídky, odběry, zakulacující se
bříško, dcera přináší první fotografii
děťátka z ultrazvuku, zná už třeba
pohlaví dítěte a pak – měsíc před porodem třeba odjíždí na školení, dovolenou a těší se, že bude brzy po narození
potomka pokračovat ve své kariéře.
Být babičkou je pro mnohé z nás ještě
vzdálený pojem. Ve víru života, péče
o rodinu, sama o sebe, svoji firmu –
najednou zjistíme, že dcera má věk na
vdávání. A jednoho dne nás zčistajasna
zaskočí radostná zpráva – maminko,
budeš babičkou.
Vaše představa 50ti leté ženy-babičky
v šátku, které houpe svoji ratolest na
klíně vás možná trochu zaskočí. Jenže,
milé dámy, náš moderní způsob života a naše výjimečné JÁ nás přenáší
do naprosto jiné dimenze. Jsme mladé,
úspěšné, plné síly a přestože si mnohé
z nás nepřipustí slovo „babička“, začneme se na vnoučátko těšit a plánovat.
Příchod nového človíčka do rodiny,
20-30 let po vlastním těhotenství

tělesné kondici, nebude to mít určitě
chybu.
V době těhotenství si udělejme čas
na doprovod dcery k lékaři, pokud nás
o to požádá – dopřejme si čas a radost
z nových zpráv, které přináší od lékaře,
pomozme – pokud je třeba hledat ty
nejlepší gynekologické služby, konzultujme naše obavy s odbornými lékaři.
Rádi Vás pochopí a uklidní, budou
o těhotenství, porod Vaší dcery i Vaše
společné zdraví s úctou a etikou pečovat.
Bude pevným základem pro krásné
babičkovské období.

MUDr. Jana Šklíbová
Být babičkou je krásným obdobím. majitelka Progyn s.r.o.
Těšme se na něj a ponechme dnešní
moderní dobu, aby si razila svoji cestu
a připravme se na příchod vnoučátka.
Nejen nákupy, prozkoumejme také
důkladně svoje zdraví, navštivme stomatologa, gynekologa, ortopeda, napravme zdravotní resty.
Protože jakmile se děťátko narodí,budete potřebovat sílu a k našemu aktivnímu životu přibude další radostný
časově náročný úkol, protože zcela jistě
jednou uslyšíme větu – maminko, potřebovala bych hlídat.
Určitě rády vyhovíme,vše si pečlivě
zorganizujeme – práci, naše zájmy, povinnosti a pokud budeme ve výborné
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Společnosti
Samostatná ordinace gynekologa s.r.o.
a Pro Gyn s.r.o.
Vznikly s cílem poskytovat pacientkám
všech věkových kategorií nepřetržitou
léčebně preventivní gynekologickou
a porodnickou péči. Samostatná ordinace gynekologa s.r.o. je smluvním
partnerem všech českých zdravotních
pojišťoven.
Pro Gyn s.r.o. není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven – zajišťuje
rozšířený servis, osobní nadstandardní
služby a zdravotní péči nepojištěným
klientkám. Svojí činností se obě společnosti navzájem doplňují a umožňují tak
péči na špičkové úrovni.
Kladou velký důraz na individuální
přístup ke každé klientce, pečlivý rozbor
jejích potíží, detailní vyšetření a léčbu
s využitím nejnovějších poznatků
v oboru a metod klinické medicíny.

a vneposlední řadě špičkovým přístrojovým vybavením. Kultivované prostředí a absolutní diskrétnost je v našich
společnostech samozřejmostí.
Pacientky mají možnost
si v naší ordinaci vybrat z několika
programů:
• Program léčebně preventivní
péče hrazené ZP
• Program léčebně preventivní
péče hrazené ZP + rozšířený servis
Zásadní význam přikládají komplexní • Osobní nadstandardní služby
preventivní péči včetně včasné diagnos- • Péči o těhotné ženy
tiky nádorových onemocnění ženských • Ultrazvuková vyšetření
orgánů.Vysoká úroveň péče je zajištěna • Individuální smlouvy
vysokou erudicí jednotlivých členů lékařského týmu, jejich klinickou praxí Více informací na www.progyn.cz
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Zdraví

Lymská borelióza
a možnosti využití bylinné léčby
Mgr. Jarmila Podhorná

Lymská borelióza je infekční onemocnění,
které způsobují bakterie Borrelia
burgdorferi, Borrelia garini a Borrelia
afzelii. Tyto bakterie se řadí mezi
spirochety – bakterie spirálovitého
tvaru pohybující se pomocí bičíků.
Nejfrekventovanějším přenašečem je
klíště obecné, jedná se o nejčastější
onemocnění přenášené klíšťaty na
našem území. Infikována mohou být
všechna vývojová stádia klíšťat, která
parazitují na člověku. Pravděpodobnost
přenosu infekce je přímo úměrná délce
sání krve. Zdrojem onemocnění může
ale být i krev sající hmyz, jako například
komáři a muchničky.
Účinná očkovací vakcína v současné
době zatím neexistuje. Borrelie se
v přírodě vyskytují na lesní zvěři
a divokých zvířatech. Na ně se klíště
přisaje a následně onemocnění přenáší
na lidi, ptáky, domácí i hospodářská
zvířata. Nákaza se může realizovat
i z těhotné matky na plod.
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Onemocnění bylo poprvé popsáno
v městě Old Lyme americkém Connecticutu, od tohoto místa je také odvozen
název infekce. V Evropě byly typické
kožní a nervové projevy nemoci
zaznamenány před více než 100 lety.
Bakteriální původce infekce byl ale
objeven až v 70. letech minulého století
v USA.

Borelióza na každém kroku
Počet případů nákazy lymskou boreliózou se v České republice každý rok
neustále zvyšuje a průběh choroby se
navíc stává komplikovanějším. Prodlužuje se i sezóna výskytu klíšťat i jejich
teritoriální rozmístění. Z dřívější letní
sezóny se stává období v délce 9 měsíců – od časného jara do podzimu.
Klíšťata se dostávají i do vyšších poloh, kde se dříve téměř nevyskytovala.
Ohniska nákazy se vyskytují na celém
území. V jednotlivých oblastech se
promořenost klíšťat boréliemi pohy-
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buje od 5 do 30 %. V loňském roce bylo
na území republiky evidováno přes
3 500 onemocnění lymskou boreliózou.

Průběh infekce a příznaky
V České republice se vyskytuje několik kmenů boreliových bakterií, každý
z nich může vyvolat jiné příznaky a každý také rozdílně reaguje na antibiotickou léčbu. Inkubační doba infekce
je 7-4 dní, během nichž se mohou
(ale nemusí) objevit prvotní příznaky.
Nejčastěji se jedná o červenou skvrnu,
tzv. erythema migrans, v místě zakousnutí klíštěte. K tomuto jevu dochází
přibližně u 50 % nemocných během
několika hodin, ale i týdnů od doby
přisátí klíštěte. Skvrna se může dále
šířit nebo zvětšovat, často dochází
k jejímu vyblednutí ve středové části.
Rozšířenou nákazu následně provází další příznaky podobné klasické
chřipce s horečkou, třesavkou, únavou
i celkovou slabostí včetně bolestí svalů

a kloubů. Stav neprovází rýma ani kašel, teplota není příliš vysoká.
Příznaky v této fázi mohou někdy být
také neurologického charakteru – patří
sem bolesti hlavy, ztuhnutí šíje, bolesti
za krkem nebo v zádech, mravenčení,
poruchy citlivosti a hybnosti či nejrůznější obrny. Objevit se mohou kardiovaskulární příznaky včetně dušnosti
a stavu připomínajícího infarkt myokardu. Navíc se na nose, uších nebo
bradavce může vyskytnout modrý uzlík, tzv. boreliový lymfocytom.
Nejtěžším stádiem nemoci je chronická infekce, během níž se tělo nedokáže bránit běžným nákazám, aktivují se herpetické viry a přidávají
se další onemocnění. Mohou se také
aktivovat autoimunitní choroby. Následkem dlouhodobého působení na
nervovou soustavu vznikají bolestivé
neuropatie. Dochází k chronickému
zánětu mozku s nefunkční krátkodobou pamětí, poruchami soustředění
i prostorové orientace. Výsledný stav
může být podobný roztroušené skleróze. Borelióza postihuje také pohybový aparát s příznaky podobnými
revmatoidní artritidě – bolest páteře
a kloubů, ztuhlost, bolestivé otoky
nebo výrůstky na kloubech.
Borelióza je navíc pokládána za původce dalších vážných onemocnění,
jako je chronický únavový syndrom
nebo roztroušená skleróza.

závislá na stádiu, v němž se choroba
začne léčit. V počátečním stádiu se
pohybuje kolem 90 %, u chronických
forem pak okolo 30 % uzdravených.
S problémem boreliózy jsem se setkala hned na počátku svého působení
v oblasti bylinek. Tento problém byl
u mladého člověka, který v té době
byl již ¾ roku na neschopence, přetrvávala u něj velká únava, problémy
pohybového aparátu a bohužel i postižení nervového systému. Léčba
spočívala v podávání antibiotik na
klinice v Olomouci, jeho rodina kupovala různé drahé prostředky a stav
byl bohužel stejný.
Tehdy jsem si řekla, že bude potřeba
nějaký bylinný prostředek na zlepšení
stavu a hledala jsem v herbářích.
Zaujalo mě možné použití tinktury
z pupenů topolu k pomoci organismu
při této nemoci.
Po zhotovení této tinktury jsem dala
2 lahvičky nemocnému a čekala, co
se bude dít. Po dvou měsících pravidelného užívání nastoupil do práce,
ale stále přetrvávala únava i nervové
problémy. Tehdy mne napadlo hledat
regenerační prostředky, které by pomohly organismu mírnit a likvidovat
následky této nemoci. Měla jsem velké
štěstí, že mne oslovila kapitola o gemmoterapii, regeneraci a léčbě pomocí

zárodečných tkání rostlin. Zhotovila
jsem první a dodnes základní kúru na
doléčení boreliózy. Tvořila ji tinktura
z pupenů topolu jako hlavní prostředek, dále tinktura z pupenů břízy jako
detoxikační prostředek – očišťující.
Dále gemmoterapeutikum z pupenů
jalovce regeneruje játra, která jsou borelií napadena a projevuje se to únavou.
Jako poslední součást kúry byla směs
z gemmoterapeutika černého rybízu
(stimulující nadledvinky), borovice
(dodávající do svalů a kostí stopové
prvky) a vinné révy, která působí protizánětlivě. Tato sestava je nejžádanějším seskupením bylinných prostředků,
protože člověku nemocnému s boreliózou přináší úlevu.
Gemmoterapeutika nám dále mohou
pomáhat odstraňovat další následky
boreliózy – zánětlivé stavy pomocí olše,
třezalky, problémy na nervové soustavě
bělotrnem, lípou, šišákem a další problémy dalšími gemmoterapeutiky.
Působení a význam tinktury z pupenů topolu spočívá v možném opakujícím se projevu boreliózy, protože
bohužel často přetrvává v cystách
v různých orgánech.
Existují také další byliny, které mohou bojovat proti boreliím, příroda je
mocná, ale u tinktury z pupenů topolu
již víme, že zde pomoc existuje.

Léčba boreliózy
Léčbu boreliózy je důležité zahájit co
nejdříve, protože pokud onemocnění
není odhaleno, může přejít do chronické formy. Během ní dochází k postižení jednotlivých orgánů (kloubů,
nervů, kůže, srdce). Choroba není
smrtelná, její projevy jsou ale urputné
a chronické a nemocného často uvedou do stavu dlouhodobé pracovní
neschopnosti nebo dokonce invalidního důchodu. Klasická léčba se realizuje antibiotiky, často je však neúčinná.
Perspektiva úplného uzdravení je často

Firma Naděje
Brodek u Konice 3, 798 46
tel.: 582 391 254
mob.: 737 525 301
www.nadeje-byliny.eu
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Pro vaše dcery a vnučky

Mgr. Lenka Braunová
Majitelka firmy Barbie – obchod

Proč podnikáte v tomto oboru?

Internetový obchod a kamenná prodejna se zaměřením na panenky Barbie,
Disney princezny, Monster High, Ever After High a další hračky s touto tematikou.

Vzdělání
Gymnázium Strakonice, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích Pedagogická
fakulta – obor český jazyk /hudební výchova.
Rekvaliﬁkační kurz: kosmetička

Jazykové znalosti
angličtina, francouzština

Dosavadní kariéra
Učitelka na ZŠ, poté podnikatelka – vedení
hospody, následně internetový obchod,
poté i kamenná prodejna.

Současné aktivity
Provoz internetového obchodu,
prodejny (papírnictví, drogerie, hračky,
domácí a kutilské potřeby)

Můžete nám sdělit svůj
příběh-cestu, jak jste došla
k současnému bodu a proč?
Po vysoké škole jsem začala učit s tím,
že to budu dělat rok, abych si vydělala
nějaké peníze – měla jsem mlhavou
představu, že bych mohla podnikat,
ale nic konkrétního to nebylo. V naší
rodině nikdo nepodnikal, vůbec nic
jsem o tom nevěděla. Seznámila jsem se
se svým partnerem, takže jsem zůstala
déle, než jsem původně plánovala. Ačkoliv jsem chtěla být učitelkou odmalička, už od začátku své učitelské praxe
jsem cítila, že to není to pravé ořechové,
že pro to nejsem ta správná osoba. A jelikož osobnost učitele dost výrazně zasahuje do dětského života, řekla jsem
si, že bude lepší, když uvolním místo

někomu vhodnějšímu. Jednodušší to
bylo také pro to, že už jsem tehdy byla
zapojená do partnerova podnikání
a skloubit oboje dohromady bylo čím
dál tím těžší. Partnerovo podnikání
v pohostinství pro mě nebylo snadné
(já jako absolutní abstinent a nekuřák,
který se hospodám a podobným podnikům vyhýbal obloukem, jsem dost
trpěla). Hledala jsem tedy něco, v čem
bych se mohla realizovat. Muselo to být
podnikání, které lze provozovat z místa
bydliště (žijeme na vesnici), protože
stále byla potřebná moje přítomnost
kvůli provozu hospody. Logicky z toho
vyšel internet. Vzpomněla jsem si na
svou dětskou lásku – panenky Barbie,
které u nás v době mého dětství byly
novinkou, cenově dost nedostupné,
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vební materiál – zkrátka na vsi je třeba
zákazníkům vycházet vstříc a reagovat
na jejich potřeby. V současné době už
je sortiment tak velký, že se do původních prostor nevejdeme a rozšiřujeme
obchod i do místností, ve kterých se
nacházela hospoda – tu jsme se po
10 letech rozhodli zrušit a věnovat se
plně rozvíjení obchodu.

měla jsem jen dvě a velice jsem po nich
toužila. Tehdy jsem si řekla, že až jednou budu velká, budu je všechny mít.
Pak jsem na to nadlouho zapomněla.
Až po 20 letech jsem si na svou vášeň
vzpomněla a řekla si, že vytvořím ráj
panenek Barbie – obchod s víceméně
nejširší nabídkou, kde budou moci zákazníci najít to, co se jinde těžko shání.
Postupně se sortiment rozšířil na další
panenky značky Mattel – Disney Princezny, Monster High… a další hračky
s touto tematikou. Když už jsme měli
zboží na skladě, otevřeli jsme malý krámek a nabídli zboží zákazníkům v naší
obci. Postupně se sortiment hraček
rozšířil, přibylo papírnictví, drogerie,
kutilské a domácí potřeby, krmiva pro
zvířata, dárkové zboží, lehce také sta-

Je to splnění mého dětského snu – být
obklopena panenkami Barbie. Dále
mne těší dělat lidem radost, ať už ji
mají děti, které dostaly svůj vytoužený
dárek, nebo dospělí, kteří jsou šťastní,
když vidí radost v dětských očích.

Čeho chcete dosáhnout?
Vybudovat relativně samostatnou
firmu, která mi umožní skloubit pracovní i rodinný život, tzn. některé současné aktivity omezit a trochu upravit,
protože nyní podnikání zcela pohlcuje
veškerý čas na úkor toho soukromého.

Co je pro Vás nejdůležitější?
V současné době práce trochu ustupuje
touze po rodině – toto pro mne nyní
představuje tu nejvyšší hodnotu.

dodávány v tzv. assortech, což znamená,
že pod jedním kódem je několik variant jedné panenky, např. růžová, fialová
a modrá, zákazník si objedná modrou,
ale některé eshopy pošlou růžovou, protože modrou nemají, nebo těch růžových mají více. My to takto neděláme
– přesně rozlišujeme jednotlivé typy
a nenahrazujeme jeden typ druhým.
Zboží máme skutečně skladem, takže
můžeme poskytnout přesné informace
o výrobku – např. změřit různé rozměry podle přání zákazníka, apod.
Dbáme na kvalitní zabalení, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě,
přeci jen se většinou jedná o dárky –
zvláště u sběratelských panenek.
Ekologie – nepodporujeme výrobu
různých plastových (pěnových, polystyrénových, bublinkových) výplňových materiálů, používáme buď ty,
které jsme sami dostali v dodávaných
balících se zbožím, a nebo používáme
mačkané časopisy (případně kousky
kartonových krabic), které už nemají
další využití – místo toho, aby skončily
v komunálním odpadu, ještě poslouží
jako výborná výplň.

Francie jsem i jezdila. Když jsem poprvé v televizi viděla kousek baletního
představení, zažehlo to ve mně mou
„největší“ životní vášeň a tou je balet
a taneční pohyb vůbec, což se přímo
prolíná s mou další láskou, kterou je
hudba – studovala jsem ji od malička,
nejprve na ZUŠ hru na klavír a později
i na vysoké škole, hudba byla i součástí mého povolání učitelky hudební
výchovy. Seriál Star Trek mne přivedl
ke sci-fi literatuře a k zájmu o vesmír.
V profesním životě mne určitě nejvíce ovlivnil můj partner, který mne
přivedl k podnikání a vždy mne velice
podporoval a podporuje.

Pokud byste mohla zanechat
poselství či vzkaz pro budoucí
generaci, co by to bylo?
Jako označujeme určitá historická období např. dobou kamennou, bronzovou, atd… bude se jednou naše doba
nazývat dobou umělou. Nejenom, že je
skoro všechno vyrobeno z plastů, ale náhražek jsou plné potraviny, umělé jsou
i lidské vztahy. Našim potomkům bych
tedy vzkázala, aby udělali všechno pro
to, aby ta doba umělá byla co nejkratší.

Máte profesionální zásady? Jaké?

1. Pravdivě a rychle informovat.
2. Rychle dodávat.
Prvoplánově malé holčičky, ale ve 3. Vycházet maximálně vstříc.
skutečnosti jejich rodiče a prarodiče, 4. Vážit si každého zákazníka.
speciálně maminky a babičky.
5. Pokud to jde, poskytnout něco navíc – např. když máme cestu tam, kam
V čem jsou Vaše služby, zboží
zrovna posíláme balík, nabídneme zákazníkovi, že mu zásilku sami doručíme,
– výjimečné, kvalitní, proč by měl
abychom mu tím ušetřili dopravné.
zákazník vyhledat právě Vás?
Sortiment – snažíme se o nejširší nabídku panenek Barbie dostupných Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
v ČR – včetně sběratelských Barbie, V osobním životě nejvíce rodiče a romáme skladem i to, co na jiných esho- dina, knihy a televize (je to zvláštní to
pech není dostupné.
takhle říct, ale jsem si vědoma toho, jak
Rychlost – v komunikaci i odesílání sledování určitých pořadů mělo vliv na
zboží.
můj další život – když jsem jako puberPřesnost a respekt k přání zákazníka ťačka poprvé viděla filmy o Angelice,
– inzerujeme a odesíláme to, co si zá- probudilo to ve mně lásku k historii,
kazník skutečně objednal. U panenek k Francii, jako druhý jazyk jsem si
Barbie je totiž takové specifikum – jsou díky tomu vybrala francouzštinu, do

Kdo je Vaším cílovým zákazníkem?
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S kým byste se ráda setkala?
S mimořádnou ženou, matkou, monackou kněžnou a herečkou Grace
Kellyovou.

Vaše motto:
Štěstí nehledej ve věcech, které tě obklopují, ani v penězích – tam ho nenajdeš.
Štěstí musíš hledat uvnitř sebe sama.

Reference – hodnocení zákazníků na
Heureka (zisk ocenění „Ověřeno
zákazníky“) a Zboží.cz.
tel.: 602 506 831
prodejna: Chanovice 65, 34101 Horažďovice
www.barbie-obchod.cz

Muži pro výjimečné ženy

Ing. Karel Veselý
Generální manažer společnosti Pentia Consulting s.r.o.

„Bez rizika
a možnosti ztráty
není velkých
vítězství“

Myšlenka vás prostě napadne nebo
vyplyne v rámci rozhovoru s inteligentními lidmi. V tomto případě
to bylo setkání s majiteli makléřské
společnosti Pentia Consulting s.r.o.
žeb, od různých druhů životního – pány Řehoříkem a Vystrčilem. Na
a neživotního pojištění, přes hypoteční počátku byla otázka, kam rozumně
a spotřebitelské úvěry, po investice do investovat a jak ochránit hodnotu
OPF (otevřených podílových fondů), majetku před znehodnocením inflací.
firemních dluhopisů a fyzický prodej V zahraničí se chrání majetek nákupem zlata. Slovo dalo slovo a vznikla
investičního zlata a stříbra.
společnost Zlatá rezerva, která si vytkla za cíl ochránit majetek českých
V čem se liší od bankovního
občanů formou investování do invesporadenství, v čem spatřujete
největší efektivitu Vašich služeb? tičních slitků zlata a stříbra s ryzostí
Pracoval jsem řadu let ve velkých fi- 24 karátů.
nančních institucích. Obchodní nabídka našich služeb nebyla špatná, ale Komu má firma prospět?
byla omezena pouze na naše produkty. Všem lidem, kteří si váží vydělaných
Širší sortiment, možnost výběru z více peněz a nejsou lhostejní k postupné
finančních strategií od více poskytova- ztrátě jejich hodnoty. Všem, kteří netelů a nezávislost v rozhodování, v tom spoléhají na pomoc státu a chtějí si
vidím největší přednost našich služeb. zajistit „Zlatou penzi“.

Proč by měli klienti využít
vašich služeb?
Vzdělání
Vysoká škola zemědělská Brno

Profesní kariéra
Obchodní ředitel a člen představenstva
Pojišťovny České spořitelny a.s.
(2000 – 2004)
Poradce obchodního ředitele a člen
představenstva pojišťovny Kooperativa
(2004)
Obchodní ředitel ING Životní pojišťovny N.V.
pobočky pro ČR ( 2004 – 2008)
Poradce GŘ a člena výkonné rady ING ČR
(2009 – 2012)
Generální manažer
spol. Pentia Consulting s.r.o. (2012 – 2015)

Ocenění
Licence ČNB – PPZ, vázaný zástupce
Investičního zprostředkovatele
Certﬁkát – Central European
Mangement Academy
Autorizovaný seminář IBSA

Setkání s Ing. Karlem Veselým bylo
veselé, velmi zajímavé a poučné. Tento
odborník mne zaujal svým lidským
přístupem, profesionalitou a znalostmi
v oblasti finančnictví a také velkou
skromností. O svoji osobní i firemní
filozofii se s námi v rozhovoru podělil
upřímně a velmi fundovaně.

Co pro Vás představují peníze?

jdete. Jsou mezi námi lidé, kteří v potu
tváře a neustálém stresu vydělávají, nemají čas se na chvíli zastavit a začít přemýšlet o tom, co s penězi, které vydělali.
Někdy hodina přemýšlení nad otázkou
kam peníze investovat vynese více, než
stovky hodin pachtění.

V čem dělají podle Vás lidé
největší chybu v investování?

Prostředek k uspokojování potřeb Věří všemu co jim „poradce“ řekne,
a snů. Měřítko úspěchu v podnikání. aniž by si prověřovali pravdivost jeho
Nutný zdroj pro zvyšování hodnoty tvrzení. Investování je hra, kterou
majetku. Ale v mnohých případech může úspěšně hrát jen ten, kdo se naučí prohrávat. Bez rizika a možnosti
i zlo ničící charakter člověka.
ztráty není velkých vítězství.

Jak a proč je podle Vás nutné
s nimi dobře zacházet a naučit se
správně investovat?

Jaké konkrétní služby v oblasti
finančnictví nabízíte klientům?

To je jednoduché, pokud s nimi budete Naše společnost Pentia Consulting
zacházet nerozumně, rychle o ně při- nabízí širokou škálu finančních slu-
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Jak vznikla myšlenka
firmy Zlatá rezerva?

Můžete nám přiblížit jak vypadá
spolupráce s klienty?

Nejlépe bude popsat spolupráci na
jednom příběhu. V červnu minulého roku za mnou přišli manželé,
kteří získali prodejem nemovitosti
částku 1 mil. Kč a chtěli ji použít pro
Proč se mají klienti obrátit na mne? investici. Z představené nabídky 736
Aktivní správa portfolia s cílem otevřených podílových fondů invesmaximalizace zisku klienta je u mne tovali na základě Smlouvy o obstarání
skutečností – ne jen proklamovaným nákupu u obchodníka spol. CONSEQ
do dvou fondů. Vývoj jejich investice
heslem.
byl námi denně monitorován a v příKdo je Vaším typickým klientem?
padě poklesu o 15% byli kontaktováni
Muži i ženy středního věku se zájmem a informováni o možnosti přesunu do
o vyšší zhodnocení majetku než nabí- jiných fondů = aktivní správa portfozejí běžné spořící účty bank. Já osobně lia. V prosinci 2014 hodnota investice
se specializuji na investice do OPF pro vzrostla na 1 440 tis. Kč a v lednu 2015
klienty s jednorázovou investicí od na 1 550 tis. Kč. V únoru 2015 byl
100 tis. Kč do 500 tis. Kč, ale aktivně klientům nabídnut přesun části výspravuji i portfolia klientů s 10 mil. nosů 650 tis Kč do investičního zlata
Kč. Cílem je postupné odkládáním (8 slitků), jako ochrana investice před
výnosu do bezpečí investičního zlata případným propadem finančních
trhů.
a stříbra.

Zlaté investiční mince
mince Philharmoniker
jsou vynikající příležitostí
pro investici menšího rozsahu.
Jsou raženy z ryzího zlata, jejich
cena odpovídá světové ceně zlata
Nákup je osvobozena od DPH.

Mohu hovořit o profesionalitě, ochraně
zdraví a majetku, o možných vysokých
výnosech, ale to nabízejí téměř všichni.
Tím se od ostatních nelišíme.
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Slitky o hmotnosti 50 gramů
a 100 gramů jsou zalisované
v průhledné fólii a certifikát
je přiložen na zadní stranu
zlatého slitku.

POZN. V minulosti propad ceny akciových fondů způsobil růst ceny zlata
a opačně.
Touto strategií „přelévání“ zisku
do zlata je klient chráněn pro případ
prudkého poklesu akciových fondů.
( předpoklad – ztráty fondů vyrovná
prudký nárůst ceny zlata).

Proč pracujete v tomto oboru?
Protože mě práce ve financích baví,
mám rád čísla, tabulky a statistiku. Jako
každý pracuji pro peníze, ale také pro
radost v tvářích mých klientů z rostoucích výnosů. Snažím se vysvětlovat lidem základní pravidla investování, nad
prací přemýšlet a dělat ji jak nejlépe
umím.

ZLATÁ REZERVA
FILOZOFII FIRMY ZLATÁ REZERVA NEJLÉPE VYSTIHUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚRYVEK:
“V dějinách lidstva se používalo jako platidlo mnoho věcí:obilí, dobytek, koření, perly a nyní
papír. Skutečnými penězi ale jsou jen zlato a stříbro. Když začíná být papírových peněz příliš
mnoho, a ztrácejí tak hodnotu, vracíme se zpátky k cenným kovům. Během tohoto procesu
dochází vždy k obrovskému převodu bohatství a záleží jen na vás, zda se toto bohatství
bude převádět na vás nebo od vás“
Michael Maloney.
NABÍZENÉ SLUŽBY ZLATÉ REZERVY:
Zlaté slitky a mince vyrobené raﬁnérií Argor-Heraeus SA - která je od roku 1961 akreditovaná u londýnské burzy drahých kovů = LBMA, splňuje přísné podmínky a standardy
kvality "good delivery" a jsou celosvětově bez námitek akceptovány a obchodovány na
všech ostatních burzách.
www.zlatarezerva.cz
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Dragan Vujovič
Mentální trenér, lektor osobního rozvoje, autor

mozku. To je jeho pečetí. Pochází z bývalé Jugoslávie, ale mnoho času strávil ve
světě. Stále nabízí mentální trénink, vede
semináře. Po 28 letech své práce shrnul
své zkušenosti a vytvořil syntézu dvou
prvků – Silvovy metody a svých technik,
které představuje v on-line vzdělávacím
programu Vítězná mysl. V něm najdete
vše, co potřebujete k životu. Učíte se relaxovat, zvládat stres, pečovat o své zdraví,
vztahy, finance. Program můžete zcela
přizpůsobit svému času, nabídnout k využití celé rodině a hlavně – můžete jej
používat celý život.

Vzdělání
USA Harvard – obor biologie
Bělehrad – obor ekonomie

Klientela
Jednotlivci a zájemci o kvalitní život,
tuzemské a nadnárodní společnosti
(GE Money Bank, Telefónica O2, Deloitte,
Broker Consulting, Fincentrum, Just, Lyoness…),
sportovní týmy, reprezentační výběry

Málokdo se může pochlubit tím, že se
svým oborem zabývá nepřetržitě 28 let.
Dragan Vujovič ano. Od roku 1987 působí jako lektor v oblasti osobního rozvoje. Je autorem 62 vzdělávacích programů. Realizoval více než 500 seminářů
a osobně vyškolil přes 45 000 lidí v oblastech osobního rozvoje, mentálního tréninku, ovládání stresu, zvyšování osobní
výkonnosti a technik pro větší využití

Pane Dragane, čím si vysvětlujete
tak obrovský úspěch vašeho
působení v oblasti osobního
rozvoje a neustálý zájem
o vzdělávání v této oblasti
mentálního tréninku?
Existuje několik důvodů, proč jsou
mentální techniky obou programů stále
vyhledávané a účinné. Jsou především
velmi jednoduché na učení a časově
nenáročné. Dále jsou praktické a orientované na konkrétní život jednotlivce. Zároveň jsou nadčasové, a tedy
stále aktuální. Vycházejí z vědeckých
poznatků o fungování mozku a každý,
kdo je využívá, má šanci najít spojení
s potenciálem, který lidský mozek má
a který je prakticky neomezený. To jsou
hlavní důvody naší popularity. Dnešní
moderní člověk je pod značným časo-
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vým tlakem, ve stresu a potřebuje vše
efektivně a rychle zvládat. V používání
našich technik najde jednoduchost
a zároveň velkou hloubku, zjistí, že
najednou může jít dál a výš než dříve,
mění pojetí sama sebe, mění své schopnosti, sebevědomí a kompletně celý život. Posunuje se dál a uvědomuje si, že
je pro něj prakticky všechno otevřeno.
Další výhodu spatřuji v tom, že výsledek je v případě použití některých
technik vidět ihned – i v průběhu dne.
Mentální techniky jsou krajně praktické a přitom jednoduché, v tom je
jejich síla. Součást konceptu, který jsem
za 28 let vytvořil, představuji také formou čtyř klíčových rozhodnutí, která
jsem podrobně vysvětlil ve své knize
Truhlice života.

Proč se věnujete této profesi,
řekněme raději poslání?
Kde a kdy to začalo?
Byla to náhoda, v roce 1987 v Londýně.
Byl jsem tehdy na speciálním 6 měsíčním školení z oblasti marketingu, které
mi poskytla Britská rada, a koupil si
noviny, v nichž jsem si přečetl inzerát:
„Chcete se naučit více používat svůj
mozek?“ Zajímalo mne to, a tak jsem
na přednášku šel, poslouchal ji jako
zdravý skeptik a na konci si řekl – pokud by z toho, co jsem tady slyšel, bylo
pouhých 5 % pravda, je to fantastické.
Zaplatil jsem si za téměř celé svoje

stipendium kurz Silvovy metody a po
jeho absolvování jsem byl nadšen.
Vzhledem k tomu, že metoda nebyla
dosud zavedena v bývalé východní Evropě, obrátil jsem se na vedení v USA
a po vstupním pohovoru a zkouškách
jsem byl jmenován supervisorem pro
celou východní Evropu včetně bývalého SSSR a zaváděl sem Silvovu metodu. Potom jsem zjistil, že nechci dělat
manažerskou a organizační činnost, že
mě nebaví a ubírá energii.
Chtěl jsem přednášet, šířit osvětu,
a tak jsem se věnoval především tomu.
Lidé tenkrát reagovali velice silně, ve
všech zemích, kde jsme začínali s kurzy.
Byla to doba politických změn, uvolnění, vlny nadšení, obrovského zájmu
o literaturu a vzdělávání z oblasti osobního rozvoje i psychologie. Já jsem měl
tenkrát pouze základní kurz „Silvovky“
a od roku 1996 jsem pak začal tvořit
úplně nové vzdělávací programy.
Proto jsem přesvědčen, že hledání
svého největšího talentu je jeden z tří
hlavních účelů, proč jsme vlastně zde.
Je to součást naší seberealizace. Myslím si, že chodit celý život do práce
jen proto, abych mohl platit účty, není
důstojné lidské bytosti.
Já jsem svůj talent našel ve 34 letech,
i když jsem předtím uvažoval o různých
profesích. Měl jsem ve škole vynikající
prospěch, hrál jsem dobře fotbal, chtěl
se stát hercem, ale předávání informací
na kurzech bylo nejsilnější. Už v mládí
jsem totiž lidem radil, „pumpoval“ do
nich rady, motivoval je, nabízel řešení,
nápady, povzbuzoval je. A dnes stále radím – v duchu starého čínského přísloví:
„Naučím vás chytat rybu a pak už je na
vás, zda ji budete chytat, nebo ne.“

vychází to z vás. Odpověď nemusí přijít
hned a na podnosu, člověk často musí
projít různými zkušenostmi, aby zjistil,
co chce a co také nechce.
Svůj talent také poznáte při odpovědi
na otázku – co bys dělal, kdybys byl finančně zabezpečený? Možná se věnoval
práci na zahradě nebo cestoval po světě.
Další otázkou při hledání talentu také
může být to, čím byste se chtěli zabývat,
pokud byste věděli, že vám zbývá jeden
rok života. To, co vám jde nejsnadněji,
čím se vyjadřujete a máte z toho velkou
radost, právě to je váš největší talent.
V modulu Sebeúcta v programu Vítězná
mysl hovoříme o tom, jak je důležité
najít svůj talent, neboť podle výzkumu
80 % lidí na naší planetě svůj talent neuplatňuje, což znamená, že jsou vysoce
neefektivní. Jsem přesvědčen, že každý
může svůj talent hledat, najít a uplatnit. Dnes je nás téměř 7 miliard, žijeme
v informačním věku, potřeby lidí rostou,
jsou pestřejší a různorodější, rozmnožují se každý den. Pomocí internetu
můžete svůj talent nabídnout celému
světu a nečekat, až někdo něco udělá za
vás. Vytvořte si sami svoje zaměstnání
a nabídněte se komunitě.
Je nutné budovat pružnost, adaptovat se, nezůstávat ve starém konceptu.
Svět jde dál, my se přizpůsobujeme.
Podnikání je sice totální nejistota, ale
paradoxně jediná jistota, kterou máte
jistou, je nejistota. Já v ní žiji prakticky
28 let. Nedávno jsem přes internet vyhlásil mezinárodní konkurz na svoje
nové firemní logo. Přihlásilo se 200
návrhů z celého světa, byl jsem nadšen
z tolika ohlasů, nápadů, fantazie!

dáte všechny požadavky dohromady, je
to práce prakticky na tři životy! Proto
apeluji na všechny ženy – odstraňte
tlak na sebe, odebírá vám 80 % energie!
Svá přání realizujte, ale uvědomte si, že
nemusíte být vždy ve všem perfektní
a za všech okolností atraktivní. Dělejte
vše, jak nejlépe dovedete, a realizujte
vše v kratší době, efektivněji, s využitím
svého potenciálu, který máte v mozku.
Kdyby každá podnikatelka prodala
svůj mozek, dostala by za něj miliardy
dolarů, tak hodnotný máte v hlavě
potenciál. My vám nabízíme techniky,
jak mozek používat a jak řešit životní
situace rychle, efektivně. Pokud na sebe
nepřestanete vyvíjet tlak formou svých
představ a představ okolí, časem získáte
pocit, že jste zklamaly sebe i ostatní. Začnete se trestat. Dostaví se výčitky, další
požadavky, frustrace a nespokojenost.
A v této fázi již může nastoupit nemoc.
Tajemství úspěchu spočívá v umění
používat svůj mozek. Náš program Vítězná mysl, který vám představuji, můžete absolvovat stále znovu, vracet se
k němu po celý život. Mentální techniky
v něm obsažené budou aktuální stále.

Proč je doporučujete ženám?
Protože pokud žena udělá jedno cvičení denně, které jí zabere 15 minut,
neutralizuje stres, posílí imunitu, nabije baterky, revitalizuje se a omládne
– s každým cvičením zpomalí proces
stárnutí. Program Vítězná mysl je exkluzivní. Nikdo jiný jej nenabízí, mentální techniky použité v programu jsou
celosvětově chráněné. Celý program je
praktický, časově nenáročný, pro celou
rodinu a nadčasový!

Jaký máte názor na podnikající ženy?

Mám pro všechny ženy podstatný Děkujeme za rozhovor.
vzkaz: Nehrajte vlastní představy
Nedávno jsem vedl jeden seminář o sobě ani představy o vás podle vaa v jeho průběhu a interakci s jeho šeho okolí. Některé ženy na sebe vyvíúčastníky jsem úplně ztratil pojem její značný tlak, někdy ještě větší než
o čase. A to je právě ono! Když se vě- muži. Chtějí být profesně úspěšné,
nujete něčemu, k čemu máte talent, atraktivní, dodržovat zdravý životní
http://bit.ly/pro-moderni-zenu
ztratíte pojem o čase, vše jde snadno, styl, skvěle se starat o rodinu. Pokud

Jak svůj talent člověk pozná?
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Muži pro výjimečné ženy

neradím klientům, aby přestávali brát
léky, vždy se snažím spíš o spolupráci.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Moji rodiče, vedli mě v rodinném
podniku k tomu, jak se s úctou chovat
k zákazníkovi a jak nedělat v profesním
životě kompromisy. Nikdy jsem nezažil
doma hádku a přál bych si, aby to tak
bylo v naší rodině tradicí.

Michal Kindl
Jednatel Společnosti pro výzkum a vzdělávání,
osobní trenér a poradce zdravého životního stylu

Co je na Vašem žebříčku
hodnot nejvýše, co naopak?
Poctivost, slušnost, ohleduplnost, vychování... nejvíc mi asi vadí hloupost,
podraz a korupce.

nismu v produkci oxidu dusnatého. Moderní terapie NO dokáže u sportovců až
o 20 % zvedat výkon, navíc tvrdí, že to, co
platí u lidí, platí i u zvířat. A tak špičkoví
závodníci i kynologové testují a s vynikajícími účinky dokáží navíc úspěšně
odolávat i civilizačním chorobám.

Pokud byste mohl zanechat
poselství či vzkaz pro budoucí
generaci, co by to bylo?
Aby naše země byla soběstačná, byla
schopná dodávat kvalitní potraviny
a nemusely se dovážet nutriční zmetky.
Aby v okolí škol byly zahrádky se zeleninou a politici sloužili nám lidem
a ne jen sobě, aby se vláda víc zajímala o zdraví národa a podporovala
prevenci.

Co považujete za svoje
profesní poslání?
Své poznatky a zkušenosti předat těm,
kdo je skutečně potřebují.

Pokud je to oblast zdravého
životního stylu – proč jste si
vybral tuto profesi?

Michal Kindl je jednatel Společnosti
pro výzkum a vzdělávání, osobní trenér a poradce zdravého životního stylu,
dále se věnuje pořadatelství odborných
kurzů, školení a seminářů, udělování
kreditů pro celoživotní vzdělávání, besedy pro sportovní kluby, dámské kluby,
pro seniory a handicapované sportovce.
Je absolventem trenérské školy Petra Stacha,mistra Evropy, osobním trenérem
(+navazujících specializací v oblasti
kondičního posilování).
Michal Kindl přednáší a specializuje
se na témata Oxid dusnatý v domácí
péči a Prevence civilizačních chorob. Je
autorem řady publikací jak pro zdravotnický personál, tak i pro širokou

Kvůli alarmujícímu nárůstu civilizačních chorob způsobených životospráveřejnost. Má vlastní know-how v re- vou. Lékařská věda se vyvíjí raketovým
voluční výživě na molekulární úrovni tempem, farmaceutický průmysl také,
a specializuje se na vzdělávání široké ale civilizační choroby narůstají. To
veřejnosti v oblasti zdraví a vitality. Spo- znamená že něco nefunguje... je polupráci s celou řadou vrcholových spor- třeba se zamyslet a najít odpověď
tovců, trenérů, lékařů a fyzioterapeutů v tom, co dělali naši předkové, že těvyužívá v každodenním životě – od mito neduhy netrpěli.
dětí až po seniory a to i ve veterinární
sféře. Před časem se v pražském Paláci Jaké máte vize
Charitas konala celostátní odborná kon- a čeho chcete dosáhnout?
ference, zaměřená na obohacení vědo- Určitě bych chtěl dosáhnout změny
mostí z lékařského a léčebného prostředí. stravování ve školách, nemocnicích,
Přednáška Michala Kindla zde vyvolala v domovech pro seniory a všude, kde
velkou pozornost a zájem.Ve svém pří- jsou lidé odkázaní na nutričně prázdné
spěvku se věnoval dosud málo známým stravování. Lékařské odvětví by konečně
přírodním elixírům zdraví – přírodním mělo uznat, že prevence je základ, žádná
prekurzorům, které napomáhají orga- spásná pilulka prostě neexistuje.
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Proč by měli klienti využít Vašich
služeb? V čem jsou podle Vás
užitečné a na úrovni?
Těžká otázka... myslím že profesní
kvalita mojí klientely je důkazem, že
se snažím dělat pro své klienty práci
maximálně poctivě a svědomitě. Chovám se k lidem tak, jak bych chtěl, aby
se chovali ke mně... a to funguje. Mám
vlastní know how, kde výsledky přicházejí relativně rychle a z terapeutického
hlediska jsou snadno viditelné a laboratorně prokazatelné.

Komu chcete prospět?

Která historická událost
na Vás zapůsobila?

Jsem typický lidumil, co by nejraději
prospěl všem..

Odražení Turků od Vídně, Sametová
revoluce...

Jak vypadá spolupráce s klienty?

S kým byste se rád setkal?

Důležitá je vždy diagnostika, to znamená co klienta tíží a čeho by chtěl
dosáhnout. Potom rozebíráme zdravotní komplikace, kterých se chce zbavit a životosprávu jakou vede. Nakonec
dojdeme k nějakém společnému plánu
a začínáme malými krůčky, nejsem zastánce drastických opatření a diet.

Určitě asi se Stevem Jobsem pro jeho
vizionářství, s vojákem Švejkem pro
jeho dobromyslnost a Petrem Iljičem
Čajkovským pro romantickou dramatičnost. Ze současných...? Asi s držitelem Nobelovy ceny za medicínu
z r.1998 Dr. Louiem Ignarrem.

Vaše motto
Kdo je Vaším typickým klientem?
Jaké máte silné stránky?
Dělej práci, která tě baví a nebudeš
Nejvíc asi lidé kteří jsou vytížení svou Těžko říct takhle z hlavy... Asi upřím- muset pracovat.
prací a nemají čas se věnovat i jiným nost a víru v to, co dělám.
kvalitám života, tím je pohyb a strava.
www.spolvv.cz
tel : +420 737 545 986
Takže např. lékaři, právníci, manažeři, Máte profesionální zásady? Jaké?
zdravotní sestry a samozřejmě sportovci. Nikdy se nepletu lékařům do řemesla a
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Portrét

Portrét

Dana Scholleová

Radka Dajčová

Majitelka Esthetic Center I´m Fit

Majitelka obchodu s francouzským zbožím
Od roku 1995 spolumajitelka/majitelka společnosti Integral Consulting s.r.o.

jsme často cestovali do Brazílie, tam
jsem si u známé lékařky prohloubila
znalosti o neinvazivní metody v oblasti
hubnutí a kosmetiky.

Jazykové znalosti
Němčina, portugalština,
pasivně angličtina, ruština

Dosavadní kariéra

Kdo je Vaším typickým
zákazníkem?

Od 12 let reprezentace ČSSR stolního tenisu,
dále jsem hrála za Spartu Praha.

Každý, kdo chce na svém vzhledu něco
změnit bez nutnosti operace.

Úspěchy
V ČSSR 17x od 12 -18 let mistrně republiky,
v jednotlivcích, čtyřhře, mixu.
Mezinárodní nejcennější tituly:
1974 – 3.místo na ME juniorů
1976 – 3.místo na ME
1977 – 3.místo na ME
1978 – 3.místo na ME

Kurzy
Kurz tělovýchovného zdravotníka,
masérský kurz,
sportovně rehabilitační pracovník,
vodní záchranář,
trenérský kurz IV, III , potom II. třída.
Reprezentační trenérka
a masérka kadetů ČSSR,
současně jsem studovala
FTVS v Bratislavě.
Nyní mám trenérskou licenci A.

Nákupní Centrum Fénix,
Praha 9, Freyova 945/35
www.imﬁt.cz

V čem je Vaše osoba
a firma výjimečná?
Díky celoživotním zkušenostem v péči
o lidské tělo je dnes moje firma schopna
kombinovat moderní technologie s ručFirmu jsem založila na základě dlou- ním ošetřením – v maximální prospěch
holetých zkušeností a přání kamarádek, klientů.
které chtěly zhubnout. Chtěla jsem vědět
více o nových technologiích, proto jsem Jaké máte silné stránky?
odletěla do Brazílie, potom do USA a ra- Houževnatost, píle, flexibilita.
dila se s plastickými chirurgy o nejnovějších neinvazivních přístrojích.
Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Po střední ekonomické škole jsem pra- Rodiče, kteří mi dali lásku a učili ctít
covala jako asistentka ve Spartě Praha, pravdu a svobodu.
udělala si státnice ze stroje a těsnopisu.
Přestěhovala jsem se do bývalého NSR Co považujete za cennou radu,
jako profesionální hráčka, trenérka kterou jste v životě dostala?
a masérka, kde jsem si absolvovala Mlčeti zlato, mluviti stříbro.
školu kosmetiky, kurz modelingového
líčení a vizážistický kurz. Po návratu Co jste si odnesla do života od
z Německa jsem pracovala jako asi- svých rodičů?
stentka ředitele kvality ve VW Škoda Být férová.
Mladá Boleslav.
Vdala jsem se, mám dvě děti. Pomá- Vaše motto
hala jsem manželovi ve firmě. S rodinou Jedna ukázka lepší než tisíc slov.
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Vzdělání
Střední knihovnická škola,
7 semestrů VŠE – nedokončena z důvodu
vycestování do JAR

Profesní kariéra
programátorka, konzultant + vedoucí
projektu ekonomické
agendy při zavádění IS,
ředitelka hotelu

Čtyřletý pobyt v Jihoafrické republice
v osobním životě, i když se odrazil
i do života pracovního. Kromě jazykového vybavení mi dal i jiný pohled
na spoustu věcí, což mi otevřelo dveře
v zahraničních firmách, na druhou
stranu mi to přineslo i spoustu nedorozumění a nepochopení u krajanů.
Stále postrádám vyšší úroveň u běžně
poskytovaných služeb.

příjemném nošení a eleganci tohoto – jen sama za sebe. Ráda se potkávám
zboží, rozhodla jsem se jej i nabízet. Za s lidmi, značka TBS mě osobně oslovila
touto značkou si stojím a věřím, že si a od toho už byl jen krůček k nápadu
získá i další řadu náročných zákaznic. otevření malého příjemného krámku,
kde je prostor k individuálnímu příProč by měly klientky navštívit
stupu ke klientele. Jsem přesvědčená,
že tento způsob prodeje si získává zpět
Váš obchod, vybrat si vaše zboží
stále více příznivců. A mým cílem je
– v čem jsou podle Vás zajímavé?
spokojený zákazník, který se ke mně
Kvalitou, značkou, cenou?
O kvalitě značky jsem se již zmínila rád vrátí nejen pro kvalitní zboží, ale
a rozhodně si získá další příznivce díky prostě i proto, že mu v krámku bylo
své nápaditosti, drobnými elegantními fajn.
detaily, které jí dělají výjimečnou.
Zboží nabízím v příjemném prostředí
malého krámku, což jistě ocení zákazníci, kteří nevyhledávají obchodní
Prodej dámského i pánského oblečení,
centra a preferují individuální přístup,
doplňků a obuvi, prodej vína (z Kobylí)
jako bonus je velmi příznivá cena
Provozovna:
s ohledem na kvalitu. (Srovnatelné se
Francouzský šarm pro ženy i pro muže
značkou Lacoste, Tomy Hilfinger…)

Jaké zboží nabízíte?

Proč jste si otevřela tento

Navštivte ji v elegantním stylovém obchůdku v pražských Nuslích. Tato dáma
řeší svůj život vesele a lehce, stejně jako
módu. K výběru zboží si můžete objednat kávu, pohovořit o životě, vyzkoušet
francouzský šarm, shlédnout i zakoupit
obrazy s tématikou naivního realismu.

Co Vás v životě hodně ovlivnilo
– v osobním a pracovním životě?

Převážně francouzské zboží značky obchůdek, jaké máte plány a vize?
TBS. Sama jsem nejprve byla zákaznicí Chci být jen sama za sebe, žádní společa protože jsem se přesvědčila o kvalitě, níci, žádní podřízení, žádní nadřízení

výjimečné ženy

39

Nuselská 40, Praha 4 – Nusle, 140 00
tel.: 602 344 921
obchod@sarm-tbs.cz, www.sarm-tbs.cz

Provozovatel ﬁrmy: Integral Consulting s.r.o.
V Lázních 357, Jesenice, 252 42

Adresář
Petra Adamová
www.ilbagno.cz
Alena Aulíková
1. Český Automotoklub žen
Praha
Simona Bagárová
www.krasapomoci.cz
Mgr. Helena Bednářová
www.centrin.cz
Petra Benešová
consulting.benesova@gmail.
com

Gabriela Horčicová
www.liska.co.at
RNDr. Jitka Hořejšová
www.drhorejsova.eu
Ing. Ladislava Hřičišťová
www.lasenbroker.cz
Ing. Marcela Hrubešová
www.financeproradost.cz
Štěpánka Hüblová
www.kvetinka-jh-cz
Ing. Jitka Hurábová
www.ldseating.com

Bea Benková
www.beabenkova.com

Irena Hušinová
www.strasnickedivadlo.cz

Ing. Eva Bučová
Nezávisla Senior Sales
Directior spol. Mary Kay

MUDr. Jitka Chaloupecká
www.lcandel.cz

Boogie Doggie s.r.o.
www.BARFclub.eu
Patricie Malysová
Stanislava Korálová

Michaela Chovancová
www.dejmedetemsanci.cz

Mgr. Sylva Cerhová
www.arabella-fashion.cz

Jaroslava Haid Jarková
www.henkel.cz

Ing. Helena Cetlová
www.stredoceskepodnikatelky.cz

Marie Jehličková
www.cgta.cz

Barbora Cornelio
www.epskuryr.cz
Hana Čepová
www.agenturaxact.cz
MUDr. Tomáš Doležal
www.plastickachirurgie.cz

Ing. Dagmar Jelínková
www.economy.rating.cz
Mgr. Irena Jelínková
www.forcorp.cz
Mgr. Jitka Jetlebová
www.jjcoaching.cz

Ing. Helena Leisztner
Kroftová
www.leisztner-art.com
Bettina Lobkowicz vinařství
www.lobkowicz-melnik.
firmy.cz
Eva Kaňákova
www.casiopea.cz
Vlaďka Kennett
www.vladka.co.nz
Mgr. Lilia Khousnoutdinova
www.cestaextaze.cz
Mgr. Andrea Klimentová
www.identita.eu
Renata Kokrmentová
A-Tour
Darina Kopřivová
www.1.materskecentrum.cz
Mgr. Lenka Kousková
www.fincentrum.cz
Radka Křivánková
www.darkovebaleni.cz
Šárka Levová
www.stavebninyk9.cz
Hanka Luhanová
www.jogasdetmi.cz
Ing. Ivana Malivojevičová
www.mcdonalds.cz
Ivana Málková
www.skola-hrou.cz
Ing. Martina Marešová
www.cca.cz

Ing. Alena Drašnarová
www.emt-czech.cz
PhDr. Marie Jírů
www.centrumandragogiky.cz

Jana Merunková
www.yourchance.cz

Taťána Džavíková
www.agdprint.cz

Ing. Šárka Julinová
www.boldeo.cz

JUDr. Hana Mesthene
www.mesthenelaw.cz

Hana Eckertová
www.clarkson.cz

Ing. Olga Dunaj Jurčová
www.beautyslim.cz

Petra Měchurová
www.petramechurova.cz

Ing. Jana Erbová
www.kliky.eu

Iveta Kafková
kvetinovavazarna@seznam.cz

Ivana Michalová
www.hoffmeister.cz

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

Hana Mirosničenková
www.oriskosmetika.cz

Marcela Dušková
Marcela.dus@seznam.cz

Ing. Marcela Fejtová
Katedra kybernetiky ČVUT
Eliška Flášarová
www.annemarie-design.cz
Marcela Flídrová
www.agenturaarachne.eu
Anna Folaufová
www.NORDranc.cz
Ing. Alena Gergelová
www.drogeriecentral.cz
Ing. Olga Girstlová
www.flexibuild.cz
Pavla Gomba
www.unicef.cz
Ing. Dagmar Grossmann
www.grossmannjet.cz

Ing. Kamila Kleiblová
www.mcdonalds.cz

Jitka Sofia Mlynarčík
Kudláčková
www.jk.cz

Ing. Renata Klimentová
www.km-kov.cz

Ing. Jana Mohoritová
www.ac-masaze.cz

Ing. Ilona Klímová
www.aspius.cz

MUDr. Marta Moidlová
www.laserplastic.cz

Helena Kohoutová
www.helas.org

Šárka Morávková
Sarka.moravkova
@dicholding.com

Iveta Kotenová
www.idama.cz
Petra Kovandová
www.kovandovi.cz
Ing. Dagmar Kožinová
www.kmbeta.cz

Jana Laštovičková
Grygarová
www.atelier-jana.eu

Veronika Kremzová
www.esthesia.cz

Ing. Jiřina Hajduková
www.komas.cz

Ing. Eva Krhovská
E.krhovska@volny.cz

Bc. Magdalena Halžová
www.skolicka-mh.cz

Hana Křížková
www.metlife.cz

Mgr. Monika Hanzlíková
hanzlikova@fusiontherapy.cz

Mgr. Dagmar Křížová
www.orsei.cz

Ing. Jana Havrdová
www.beautyjana.cz

Ing. Helena Kubartová
www.snella.cz

Prof. MUDr. Jana Hercogová
www.dermatology.cz

Gabriela Lagnerová
www.blueland.cz

Ing. Jiřina Hermanová
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Jana LaštovičkováGrygarová
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Jana Hoferová
www.jagency.cz

Ing. Lucie Lamačová
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www.akoyapearl.cz

Silvie Holubová
www.cipa4u.cz
Zuzana Horáková
www.gastropoezie.cz

Renata Lažová
www.facebook.com/
lukysovyhracky

Marta Plecitá
www.veselanohavice.cz

Ing. Lenka Šťastná
www.bpwcr.cz

Dagmar Plevačová
www.henkel.cz

Ing. Eva Štěpánková
www.ryor.cz

Optika Pleyerová
www.ocnioptik.eu

Ing. Helena Štěpánová
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Mgr. Jarmila Podhorná
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Markéta Švedová
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Lucie Poláková
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Ing. Jana Švenková
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Ing. Ivana Poláková
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Jitka Polášková
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Ing. Mirka Polcarová
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www.uem.cz
Ing. Dagmar Prošková
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www.abix-europe.com
MUDr. Hana Raková, MBA
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Jaroslava Rosová
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RNDr. Jana Ryšlinková, CSc.
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wellness
Ivana Schmidtová
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Jitka Schmiedová
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Doc. Ing. Věra Seifertová
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Renáta Sedláčková
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MUDr. Barbara Taušová
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Irena Vavrušková

www.vlasovestudiovavruskovi.cz

Linda Vavříková
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www.vegal.cz

Lenka Šindelářová
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JUDr. Klára Veselá
Samková, Ph. D.
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Ing. Hana Skallová
www.1kspa.cz

PhDr. Jana Veselá
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Anastazie Skopalová
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MUDr. Kateřina Veselá
Ph.D.
www.repromeda.cz

MUDr. Miroslava Skovajsová
www.buprague.cz

Jarmila Mrázková
www.movana.cz

Marta Slánská
www.maxima.cz

Ing. Lenka Mrázová
www.lmentio.com

Alena Smejkalová
www.autodilylitvinov.cz

Mgr. Lucie Nápravová
www.trustframe.cz

Nina Provaan Smetanová
www.muzeumgastronomie.cz

Elizabeth Amelia Neale
speachandlanguage@neale.cz

Marie Stránská
www.eko-mil.cz

Eva Němcová
www.farmers.cz

Ivana Šachová
www.scanquilt.cz

Marie Nováková
www.svatebni-saty-adina.cz

Ing. Romana Šedá
www.czechbusinessclub.cz

Renata Páchová
www.weddingchateau.cz

Lucie Šenková
www.imfit.cz

Lenka Papadakisová
www.expertis.cz

Dr. Bohuslava Šenkýřová
www.vsfs.cz

Soňa Paveleková
recepce@stop.cz

Jitka Ševčíková
www.hladinaalfa.cz

Mahulena Pertlová
www.kama.cz

Irena Šikulová
www.in-spirace.cz

Ing. Marie Petrovová
www.osvobozenadomacnost.cz

MUDr. Jana Šklíbová
www.progyn.cz

Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová
www.pupp.cz

Ing. Renáta Šlechtová
www.proaccounting.cz

Eva Klug Plachá
www.nehtyzlin.cz

Dagmar Šoupalová
www.freevogue.it

Petra Veselá
www.zlatykoralek.cz
Veronika Vinterová
www.nahoda.com
MUDr. D. Vídenská
www.krasa-zdravi.cz
MUDr. René Vlasák
www.prevence.cz
Jana Vojáčková
www.japavo.cz
Iveta Voltrová
www.magnumna.cz
Lenka Walderová
www.newyou.cz
Anna Wertheimová
Potraviny Anna Praha
Pavlína Zábojníková
www.aukro.cz
Kristýna Zajíčková
www.bozskesaty.cz
Mgr. Pavla Zálešáková
www.tech-trade.cz
Radka Zelníková
www.showtata.cz
Mgr. Helena
Zemánková Týřová
www.japek.cz
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ǸȜȔȎțȎȭȜȒȓȔȒȎ
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ESTHETIC CENTER
Bezbolestná péže o pleħ a tůlo. OšetĶení pro ženy i muže.

Liftingy bez skalpelu
s okamžitým efektem
kolagenové vyhlazení pleti /
úžinek trvající až 2 roky /
proti tvorbů vrásek /
navrácení elasticity /
pĶi atrocké pleti /

Estetika pomocí
trvalá epilace /
léžba akné /

Nejúžinnůjší

redukce celulitidy
/ odstranůní celulilidy
/ redukce tuku
/ zpevnůní problémových partií
/ viditelné výsledky po 1. ošetĶení

IPL

Exkluzivní
kosmetická
kyslíková terapie
/ bez jehel pomocí tlaku kyslíku
/ omlazující úžinek
/ pomáhá odstranit akné, pigmentace
/ pro citlivou a dehydratovanou pleħ

Liposukce
bez chirurgického
zákroku

CND
SHELLAC
/ manikúra
/ pedikúra

trvalé úbytky tukových bunůk /
postupné radikální zeštíhlení /
formování postavy, odstranůní otokĝ /
detoxikace organismu /

I‘M FIT Esthetic Center, NC Fénix
/ Freyova 945/35, Praha 9 – Vysožany
/ stanice metra B – Vysožanská
/ tel.: 777 858 647, 702 471 411
/ e-mail: info-ec@im-t.cz, www.imt.cz/esthetic/

Speciální program

pro muže
/ formování postavy
/ bezbolestná liposukce
podbradku

