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Editorial 

Ocenění, pochvala,  
veřejná publicita, odměna...

To jsou slova, která nám všem znějí v uších již od dětství jako 
krásná melodie. Každá jednička s hvězdičkou, pohlazení od 
maminky nebo od táty nám rozsvítilo den. Měli jsme chuť 
běžet s kamarády ven, radovat se, jezdit na kole, plést jarní 
věnečky. A co teprve když jsme ve sportovním oddíle zvládli 
náročnou piruetu na ledu, veřejně zazpívali před školním  
i rodičovským publikem, jehož potlesk nás dlouho hřál…

A přicházely další výzvy, úspěchy i prohry.

V tomto vydání vám, vážení čtenáři, představujeme ženy, 
které dávno opustily školní lavice i dětská hřiště,  
ale nepřestaly nosit jedničky s hvězdičkou a zvládat náročné 
výzvy, které jim zadal sám život. Tuto školu si kdysi vybraly 
samy, zasedly do lavic dobrovolně a každoročně si z ní 
odnášejí vysvědčení s vyznamenáním. Dnes už nečekají 
pochvalu ani potlesk, jako kdysi, ale já jsem přesvědčena, že si 
to zaslouží. Tyto dámy se staly vítězkami svého života a také 
projektu Ocenění Českých Podnikatelek.

Stojí dnes na stupíncích nejvyšších a já jim chci,  
společně s vámi, zatleskat.

Stanislava Šveňková
vydavatelka

OceneniCeskychPodnikatelek.cz
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Úspěchy českých podnikatelek jsou stále 

viditelnější. Roste počet firem vlastněných 

ženami, počet podnikatelek, které překo-

naly práh České republiky a exportují své 

produkty na zahraniční trhy, v neposlední 

řadě roste i počet přihlášených finalistek do 

projektu Ocenění Českých Podnikatelek.

"Je třeba si vážit těch žen, které se od-
hodlaly jít za svou vizí a nejenom za svými 
obchodními výsledky. Proč? Protože jsou 
inovativní, ale také odvážné, transpa-
rentní, podnikají eticky a nebojí se. Jejich 
úsilí ovlivňuje ekonomickou a sociální 
prosperitu naší země," říká zakladatelka 

projektu Helena Kohoutová.

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek 
Od roku 2008 podporuje české podni-

katelky, oceňuje jejich projekty, inovace, 

ekonomický růst, osobní přístup, spole-

čenský dopad, kultivaci podnikatelského 

prostředí a poukazuje na společenskou 

odpovědnost drženou v rukách českých 

žen. Budujeme hrdé Česko je jednotící 

myšlenkou pořádaných aktivit a smyslem 

celého projektu. Účast v projektu přináší 

podnikatelkám nové příležitosti a zkuše-

nosti, podnikatelské benefity, kontakty 

a přátelství i nový pohled na svou firmu 

a podnikání jako takové. Účast v projektu 

je bezplatná. Do Ocenění Českých Pod-

nikatelek – OCP se mohou podnikatelky 

přihlásit na doporučení odborného ga-

ranta CRIF – Czech Credit Bureau a jeho 

analýzy, která zohledňuje dostupnost 

účetních závěrek za roky 2012–2014, mi-

nimální roční obrat firem od 10 milionů 

Kč a hodnocení iRating ve stupních 1–11. 

Splňovat musí pravidlo 100 % vlastnic-

tví a českého občanství. Doba podnikání 

musí být minimálně 4 roky. 

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Zakladatel – Agentura Helas
Helena Kohoutová je zakladatelka pro-

dukční společnosti Agentura Helas 

a projektů Ocenění Českých Podni-

katelek, Ocenění českých lídrů, Helas 

New Encounters Club, Cosmopolitan 

Executive Helas Ladies Club, které 

spojuje společná myšlenka – „Budu-
jeme hrdé Česko“. Projekty se zaměřují 

na kultivaci českého podnikatelského 

prostředí, rozvoj vztahů a byznysu, vzá-

jemnou inspiraci a propojování lídrů 

českého byznysu od roku 1997. Helena 

Kohoutová produkuje a zasedá v porotě 

soutěže Exportní cena DHL UniCredit.  

Agentura Helas dále pořádá a produkuje 

akce na klíč a zastupuje historické sály 

v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze. 

Motto Agentury Helas je „Friendly Bu-
siness – náš společný úspěch“. 
www.helas.org

Generální partner 
ČSOB
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na 

trhu finančních služeb v České republice. 

Skupina ČSOB je součástí mezinárodní 

bankopojišťovací skupiny KBC, která ak-

tivně působí především v Belgii a v regi-

onu střední a východní Evropy. Na čes-

kém trhu působí skupina ČSOB zejména 

pod obchodními značkami ČSOB, Era, 

Poštovní spořitelna, Hypoteční banka 

a ČMSS. Své služby skupina ČSOB po-

skytuje všem typům zákazníků, a to jak 

fyzickým osobám, tak malým a středním 

podnikům, korporátní a institucionální 

klientele. Do produktového portfolia 

skupiny ČSOB patří financování po-

třeb spojených s bydlením (hypotéky 

a půjčky ze stavebního spoření), pojistné 

produkty a penzijní fondy, produkty 

kolektivního financování a správa aktiv 

i specializované služby (leasing a facto-

ring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá 

potřebám svých klientů a nabízí jim ni-

koliv produkty, ale nejvhodnější řešení. 

V rámci konceptu bankopojištění nabízí 

také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny.

www.csob.cz

Odborný garant 
CRIF – Czech Credit Bureau
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, 

a. s poskytuje svým klientům webovou 

aplikaci Cribis, která je spolehlivým 

datovým zdrojem obsahujícím infor-

mace o více než 10 milionech podni-

katelských subjektů a fyzických osob 

z České a Slovenské republiky, čerpající 

z více než 43 hlavních, přehledně unifi-

kovaných a komplexních informačních 

zdrojů. Aplikace Cribis každému uživa-

teli umožňuje především řídit jeho rizika 

v obchodních vztazích. Z aplikace Cribis 

čerpá vybraná data portál www.infor-
maceofirmach.cz určený podnikatelům 

pro bezplatné prověřování základních 

informací o jejich obchodních partne-

rech. Společnost také přináší svým klien-

tům komplexní řešení pro oblast řízení 

úvěrových rizik a pod značkou iRating 

pokročilé nástroje pro hodnocení eko-

nomického stavu, jak komerčních, tak 

nekomerčních společností nebo také 

municipalit. CRIF – Czech Credit Bu-

reau je zároveň organizátorem největších 

českých úvěrových registrů, Bankovního 

registru klientských informací a Neban-

kovního registru klientských informací. 

Společnost CRIF – Czech Credit Bu-

reau, a. s. byla založena již v roce 2000. 

Jediným akcionářem společnosti je její 

mateřská společnost se sídlem v Itálii. 

Na Slovensku působí prostřednictvím 

své sesterské společnosti CRIF – Slovak 
Credit Bureau, s. r. o. 
www.crif.cz 

Auditor 
NSG MORISON 
NSG Morison je česká nezávislá pora-

denská společnost, která bude působit 

na českém trhu brzy již čtvrt století. Od 

roku 1993 poskytuje služby firmám 

všech velikostí (od velkých, středních až 

po rodinné firmy) a to v oblastech daní, 

účetnictví, práva, strategického podniko-

vého managementu, auditu, finančního 

poradenství, či HR služeb. NSG Morison 

zaměstnává přes 50 odborníků. 

V roce 1999 vstoupila do prestižní 

celosvětové asociace poradenských 

společností Morison International, kde 

je dodnes jediným českým zástupcem. 

Spojením bohatých znalostí z domá-

cího trhu se zkušenostmi zahraničních 

kolegů firem v rámci asociace Morison 

International umožňujeme nabídnout 

klientům komplexní přístup k jejich 

potřebám a požadavkům a zároveň in-

dividuální řešení. NSG Morison založil 

současný řídící partner Martin Novotný, 

společně s partnerem oddělení podniko-

vých financí Petrem Šímou.

www.nsgmorison.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna je univerzální pojišťov-

nou s více než 185letou bohatou tradicí 

poskytování životního i neživotního 

pojištění. Po znovuzavedení konkurenč-

ního prostředí v roce 1991 zůstává nej-

větší pojišťovnou na českém pojistném 

trhu. Poskytuje jak individuální životní 

a neživotní pojištění, tak i pojištění pro 

malé, střední a velké klienty v oblasti 

průmyslových, podnikatelských rizik 

a zemědělství. Přibližně 3 900 zaměst-

nanců a 5 600 obchodních zástupců se 

na více než 4 500 obchodních místech 

stará o maximální spokojenost klientů. 

Česká pojišťovna spravuje téměř 8 mili-

onů pojistných smluv a její tržní podíl na 

domácím trhu dosahuje 23,9 %.

www.ceskapojistrovna.cz

Microsoft v České republice
Společnost Microsoft byla založena 

v roce 1975 a je světovým lídrem v posky-

tování softwaru, služeb, zařízení a řešení, 

které pomáhají lidem a firmám po celém 

světě plně realizovat jejich potenciál. 

Odpovědnost vůči zemi, v níž půso-

bíme, vždy byla součástí naší strategie. 

Podporujeme oblasti, které jsou klíčové 

pro konkurenceschopnost ČR a v nichž 

může mít naše zapojení významný dopad. 

V ČR se zaměřujeme na rozvoj doved-

ností v oblasti informačních technologií 

a související modernizaci školství a výuky, 

podporu inovací a podnikání (start-upů), 

posilování konkurenceschopnosti malých 

a středních podniků pomocí technologií, 

a využívání IT pro zapojení znevýhod-

něných lidí do práce a zefektivnění práce 

neziskových organizací. Rozvoj podnikání 

podporuje i obchodní model Micro-

softu - spolupracujeme s více než 3000 

partnerskými firmami, většinou malými 

a středními podniky, které pro své zákaz-

níky vyvíjejí řešení postavená na našich 

technologiích. Dohromady zaměstnávají 

na 40 000 lidí, což je významný příspěvek 

k podpoře zaměstnanosti a rozvoji ino-

vací v ČR. V Česku působíme od roku 

1992 a máme zhruba 450 zaměstnanců 

(Microsoft a Skype).

www.microsoft.com 

Záštitu nad projektem Ocenění Českých 
Podnikatelek převzalo Ministerstvo ob-
chodu a průmyslu.

Projekt Ocenění 
Českých Podnikatelek
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Na začátku svojí kariéry stála před rozhod-
nutím, zda jít cestou uměleckou nebo zvolit 
byznys. Nakonec se rozhodla pro druhou 
variantu, protože je přesvědčena, že je lepší 
dělat jednu věc a pořádně. Pracovala v Ka-
nadě na konzulátu a po návratu založila 
Agenturu Helas a společenský klub Helas 
New Encounters Club pro podnikatele 
a manažery. V roce 1999 založila dámský 
klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies 
Club a o 9 let později projekt Ocenění čes-
kých podnikatelek – OCP. Na OCP nava-
zuje i projekt Ocenění českých lídrů, který 
letos startuje. Mezi její další aktivity patří 
například organizace soutěže Exportní 
cena DHL UniCredit. 

Helena Kohoutová je výjimečnou ženou, 
jejíž příběh je příkladem a motivem pro 
další ženy, které ona sama vyhledává, pod-
poruje a oceňuje. Za to vše jí patří velký 
dík a uznání. 

Co pro Vás osobně znamená projekt 
OCP? Čím je pro Vás osobním 
přínosem?
Ocenění Českých Podnikatelek je pro mě 

srdeční záležitost a nesmírně radostný 

projekt, který deset let podporuje české 

podnikatelky. Jsou to ženy, které se roz-

hodly jít za svou vizí nebo byly schopné 

převzít firmu, která by jinak ukončila 

svoji činnost a tím ji zachránily. 

Když se ohlédnete zpět na první 
ročníky a začátky, jaké vidíte změny  
a pokroky? Splnilo se Vaše očekávání? 
Moje očekávání byla překonána. V prvním 

ročníku projektu jsme vybírali z cca 6 tisíc 

podnikatelek. V současné době vidíme vy-

soký trend v nárůstu počtu podnikatelek. 

Loni jsme už vybírali z 18 tisíc žen, které 

jsou stoprocentní majitelky. Také jsme za-

znamenali větší diverzitu oborů, ve kte-

rých ženy podnikají. Dnešní podnikatelky 

podnikají ve všech oborech, i těch, které 

byly dříve doménou mužů. Naleznete je 

ve stavebním, strojírenském, farmaceu-

tickém odvětví. Naše analýza ukazuje, že 

z globálního hlediska 40 % podnikatelek 

působí v průmyslových oborech a 60 % 

v obchodě. Nicméně OCP ženy reprezen-

tují právě ty průmyslové obory.

Často hovoříte o transparentním  
a etickém podnikání. Proč?
Dvacet let se potkávám s mimořádnými 

osobnostmi českého byznysu. Mají jedno 

společné. Je to nutkání „něco dělat“, jít za 

svým snem a touhou i s vědomím, že to 

třeba nevyjde. Ty firmy obvykle neměly 

žádný obchodní plán, rostly organicky 

a jejich majitelé se museli za pochodu 

učit, objevovat, inovovat. Když s nimi 

hovořím, vidím, že mají jasné postoje, 

udržují si svůj směr, osobitost, mají 

vlastní systém hodnocení a hodnot a tím 

ta firma žije a díky tomu je vnitřně silná.

Pokládám jim otázky, jak se dopracovali 

k lídrovství a jaká byla jejich cesta k vý-

sledku. I já sama sobě kladu řadu otázek 

a když se rozhoduji, řídím se principem, 

aby to bylo dobré pro mě, moje blízké 

a vyšší princip dobra.

Pozitivní příklady Čechů jsou důležité 

pro mladou generaci podnikatelů a vů-

bec celé Česko. Hrdý Čech-podnikatel 

je někdo, kdo o své firmě a své zemi 

přemýšlí v horizontu desítek let, nikoliv 

v horizontu volebního období. Je to ten, 

kdo si uvědomuje, že jeho podnikání 

ovlivňuje širší systém kolem něj. 

Tak i vznikla jednotící myšlenka pro 

naše projekty, a to je BUDUJEME HRDÉ 
ČESKO. Další fenomén je to, že odbornou 

garanci všem našim projektům dává pres-

tižní mezinárodní ratingová a scoringová 

společnost CRIF Czech Credit Bureau.

Pořádat všechny akce, jak časově, 
tak organizačně, musí být velmi 
náročné. Kromě Vaší vedoucí pozice 
se na celém konceptu soutěží i klubu 
podílí Váš profesionální tým.  
Mám pravdu?
Jsem hrdá na svůj tým, složený zejména 

z ženského osazenstva. Kolegyně jsou 

skvělé a pracují v Helasu dlouhou dobu. 

Máme pozice Senior a Junior Project 

Manager, Business Developer, Internal 

Manager, Team Leader, Financial Direc-

tor. Já se snažím více přecházet do sys-

témového řízení firmy, nastavit strategii 

firmy a dramaturgii projektů. 

Můžete nám sdělit, jestli je to vůbec 
možné, kolik žen a jejich osudů jste 
měla možnost poznat?
Za devět let Ocenění Českých Podnikate-
lek jsme vybírali ze 119 719 podnikatelek, 

kdy v semifinále soutěžilo 3269 žen, kdy 

s každou z nich jsem osobně telefonicky 

hovořila. Z tohoto počtu vzešlo 431 fi-

nalistek a 89 vítězek, kterým všem jsem 

osobně podala ruku. Známe vzájemně 

náš podnikatelský příběh, radosti, po-

třeby, potkáváme se. Letos oslavíme 10 let.

Co se týče dámského klubu Cosmopo-
litan Executive Helas Ladies Club, každý 

rok nás navštíví kolem 1150 žen, ať již na 

společenských večerech či mimoklubo-

vých akcích. V klubu máme kolem devíti 

set dam, cirka tři sta ve VIP klubové zóně. 

Za rok se v rámci našich všech projektů 

potkám s cca třemi tisíci majiteli a pod-

nikateli.

Co je podle Vás největším přínosem 
pro zúčastněné ženy v soutěži? 
Vítězky, i ty neoceněné…
Nejčastěji mi ženy řeknou, že je překva-

pilo, že si jich někdo všimnul, byť samy 

sebe nepovažovaly za úspěšné, důležité 

a výjimečné ve svém oboru. Je to pro ně 

obrovská inspirace a impuls k tomu, aby 

začaly věci dělat jinak, a to buď ve smy-

slu rozvoje firmy, nebo naopak rozvoje 

svého osobního života, protože některé 

z nich to motivuje k tomu, aby udělaly 

ještě něco nového nebo něco ve své firmě 

změnily. Některé to motivuje k tomu, aby 

si nechaly ohodnotit svou firmu, aby vě-

děly, jakou má po letech hodnotu či jak tu 

hodnotu zvážit. Jiné se pustí do restruktu-

ralizace a další si naopak řeknou, že toho 

podnikání už bylo dost a budou se raději 

věnovat samy sobě. Některé díky účasti 

v projektu naleznou i investora či kupce.

  

Jak vnímáte ženské podnikání a jeho 
vývoj za posledních pět let?
Já na tuto otázku obvykle odpovídám, že 

je jedno, jestli práci dělá muž nebo žena, 

ale je potřeba, aby byla udělaná dobře. 

Ženy mají v podnikání specifický pří-

stup, méně riskují a méně si berou úvěry. 

Tento trend ukazují i čísla odborného ga-

ranta, prestižní mezinárodní ratingové 

a scoringové agentruy CRIF Czech Credit 

Bureau. Ženy méně krachují, jejich roz-

voj je pozvolnější. Často berou firmu 

jako svoji druhou rodinu.

Kde jste čerpala inspiraci pro dnešní 
obraz dámského klubu Cosmopolitan 
Executive Helas Ladies Club?  
Jak a kdy to vlastně všechno začalo?
Klub jsem založila v roce 1999, to bylo 

dva roky poté, co jsem založila Agenturu 
Helas a společenský klub Helas New En-
counters Club. Motivovalo mě k tomu 

„Dovolte si  
úspěch a pracujte  

s radostí.“ 

Rozhovor

Helena Kohoutová
Zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek  

a majitelka Agentury Helas

možná to, že všude v byznysu i ve svém 

klubu jsem potkávala jen muže a uvě-

domila jsem si, že stále mluvím jenom 

k samým kravatám a že jsem tam jediná 

sukně. Říkala jsem si, že přece nemohu 

být jediná aktivní žena v Česku a roz-

hodla jsem se, že ty ženy prostě najdu. 

Ve chvíli, kdy jsem udělala ve svém ži-

votě posun a dala v něm prostor dalším 

ženám, začalo se jich najednou kolem 

mě velké množství magneticky objevo-

vat. Myslím si, že je velmi dobré, když se 

ženy mohou navzájem podpořit a hle-

dají různá společná řešení. V dámském 

klubu je nicméně tématem samotný klub, 

tedy přátelství, inspirace, sounáležitost, 

hodnoty – a samozřejmě, protože naše 

členky jsou obvykle v manažerské funkci, 

vznikají i obchodní příležitosti, což je po-

zitivní sekundární jev. 

Vždy jste se věnovala pouze této 
profesi? Nelákají Vás i jiné obory? 
Vždy jsem měla hodně koníčků, obvykle 

mě i nějakou dobu živily. Uvědomila 

jsem si velmi mladá, že nemohu dělat 

všechno a bylo by lepší si vybrat jednu 

oblast a té se věnovat naplno. Můj talent 

spojovat lidi a dávat je dohromady vy-

hrál nad operním zpěvem, překládáním, 

prodejem „všeho možného“.

To neznamená, že mě nefascinují 

i další obory, zejména investice, reality. 

To si nechávám do příštího života. 

Jaké je Vaše přání pro  
nadcházející období?
Osobně si přeji řídit firmu tak, aby to v ní 

mé kolegy bavilo pracovat, měli pocit, že 

jsou spolutvůrci něčeho skvělého a mohli 

být na to také hrdí. Také vidím nové pří-

ležitosti pro růst Helasu a do toho inves-

tujeme všechny volné prostředky. Jsou 

to věci, které budou mít své místo i za 5 

a 10 let. Neméně důležitý je pro mě můj 

osobní a rodinný život. 

Co byste vzkázala podnikatelkám  
v České republice?
Neptejte se na radu svých obav. Vše je 

možné, dovolte si úspěch a pracujte 

s radostí. 



výjimečné ženy

8
výjimečné ženy

9

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek, 

který zviditelňuje úspěchy českých žen, 

zná své vítěze. České podnikatelky zís-

kaly ocenění ve třech kategoriích po-

dle velikosti firmy a také tři speciální 

ocenění pod patronací generálního 

a hlavních partnerů projektu. OCP 

bylo založeno v roce 2008 a jeho cílem 

je podpora českých podnikatelek.

České podnikatelky se zaměřují pře-

devším na služby a obchod, ale roste 

i počet žen, které podnikají ve výrobě 

a v oborech, které jsou tradičně vnímány 

jako „mužské“. Počet přihlášených fina-

listek roste každým rokem, letošní nárůst 

je téměř dvacetipětiprocentní. Kromě 

účasti v projektu stoupá i hodnota firem 

vlastněných ženami.

„U oceněných podnikatelek roste vý-
znam exportu. To, co vidím já, jsou skvělé 
české podnikatelky a jejich firmy, které 
zvládly překonat práh České republiky. 
Ať již fyzicky působí v různých zemích 
světa a exportují služby a produkty, nebo 
mentálně svými nápady ovlivňují podni-
kání ve světě a u nás. Loni exportovalo 10 
z 83 přihlášených finalistek, letos působí 
na zahraničních trzích 21 ze 103 přihlá-
šených žen. Stále platí, že je doménou 
českých podnikatelek především obchod 
a služby, kde působí hned 63 % finalis-
tek. Výrobě se věnuje 18 % podnikatelek, 
11 % podniká ve zdravotnických službách, 
6 % v dopravě či logistice a 5 % našlo svůj 
úspěch na poli cestovního ruchu. České 
podnikatelky nestagnují a stále vymýšlejí 
nové produkty. Polovina přihlášených žen 
se chce dále vzdělávat v cizích jazycích 
a nových technologiích. Efektivita práce se 
zvyšuje i díky práci v cloudu a mobilním 
technologiím. Jedinou slabinu vidí podni-
katelky v nejistotě, co bude s firmami za 
5 let,“ říká zakladatelka projektu, Helena 

Kohoutová. 

„Co bych ráda řekla o českých podni-
katelkách? Je třeba si těch, které se odhod-
laly jít za svojí vizí a nejenom za svými 
obchodními výsledky, velice vážit. Proč? 
Protože jsou inovativní, ale také odvážné, 
transparentní, podnikají eticky a nebojí se. 
Jejich úsilí ovlivňuje ekonomickou a sociál- 
ní prosperitu naší země. Proto s hrdostí 

konstatuji, že projektem Ocenění Českých 
Podnikatelek budujeme hrdé Česko“, do-

dává zakladatelka.

Na základě ratingu a skóringu odbor-

ného garanta projektu, kterým je CRIF 

– Czech Credit Bureau, vybírala porota 

z 17 887 společností vlastněných ženami 

a doporučila do semifinále 720 podni-

katelek s ročním obratem od 10 miliónů 

korun. Do finále se pak přihlásilo 103 

finalistek. V kategorii Malá společnost se 

letos kvalifikovalo 67 finalistek, v katego-

rii Střední společnost je to 22 finalistek 

a konečně v kategorii Velká společnost 

postoupilo 14 finalistek.

„V České republice je registrováno 
451 000 živnostnic a 58 000 obchodních 
společností výhradně ve vlastnictví žen. 
V Praze má sídlo téměř polovina těchto 
obchodních společností, nicméně bydlí 

zde jen pětina živnostnic. Zajímavostí je, 
že v posledních pěti letech vzniklo 42 % 
obchodních společností ve vlastnictví žen, 
avšak podnikání zahájilo jen 23 % živ-
nostnic. Ženy tím čím dál více dokazují, 
že umí být v podnikání nejen solitéry, ale 
jsou schopné řídit i obchodní společnosti,“ 
sdělil k tématu podnikání žen místopřed-

seda představenstva společnosti CRIF – 

Czech Credit Bureau, Pavel Finger. 

Auditor projektu, poradenská firma 

NSG Morison, rovněž každoročně při-

pravuje analýzu chování českých pod-

nikatelek. Petr Šíma, zakládající partner 

Vítězky 9. ročníku  
OCP 2016 

Projekt Ocenění Českých Podnikatelek

Společné atributy úspěšných podnikatelek

této poradenské firmy, o podnikatelkách 

říká: „Ženy, na rozdíl od mužů, méně lpí 
v podnikání na maximálním výkonu, co 
se zisku týče – více upřednostňují i lidskou 
stránku podnikání, což je výhoda, avšak 
pro variantu případného prodeje firmy 
nedosahují zajímavého EBITU, který by 
přilákal případného investora. Stále více si 
firmy naštěstí uvědomují, že na zvyšování 
hodnoty firmy se musí pracovat dlouho-
době a to i v případě, že se firma bude 
předávat v rámci rodiny. Ukazuje se, že 
firmy, které převzaly děti znající její hod-
notu, jsou daleko ochotnější udělat větší 
strategické kroky pro rozvoj firmy.“

Celoroční záštitu celému projektu 
udělilo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu České republiky. „Dnes již máme 
tolik schopných manažerek a podnikatelek, 
které dokázaly řídit a budovat a k tomu 
plnit i svoje mateřské a rodinné povinnosti, 
že jsem se o udělení záštity nerozhodoval 
ani sekundu. Mají to ale přirozeně o něco 
těžší než muži. Proto je to, co dokázaly 
vybudovat a jak důležité posty zastávají, 
o to více úctyhodné," uvedl ministr prů-
myslu a obchodu, Jan Mládek. 

Nad slavnostním galavečerem již dru-

hým rokem poskytuje záštitu ministryně 

práce a sociálních věcí, Michaela Mark-

sová. „S radostí sleduji, že čím dál více žen 
se věnuje podnikání, a to i v oborech dříve 
pro ženy ne úplně typických, například 
ve výrobě či v dopravě. Navíc jsou v tom 
často úspěšné a zároveň inspirují i další 
potenciální podnikatelky. Podnikání je 
vůbec mezi ženami čím dál oblíbenější, 
mimo jiné určitě i proto, že jim umožňuje 
lepší slaďování rodinného a pracovního 
života,“ uvedla ministryně.

Na galavečeru v historických sálech 

Kláštera minoritů sv. Jakuba bylo vy-

hlášeno 12 vítězek v kategoriích Malá, 

Střední a Velká firma, CENA ČSOB – 

VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA, CENA 

ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patro-

nací České pojišťovny a CENA ZA VÝJI-

MEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací 

společnosti Microsoft.

Více o projektu naleznete na 

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

„České podnikatelky jsou  
inovativní, odvážné, transparentní,  

podnikají eticky a nebojí se. “ 

„Podnikání je 
vůbec mezi ženami 
čím dál oblíbenější, 
mimo jiné určitě 

i proto, že jim 
umožňuje lepší 

slaďování rodinného  
a pracovního 

života.“ 
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MALÁ SPOLEČNOST
1. Virteco s.r.o., Květoslava Havlínová

2. Chalk, spol. s r. o., Dana Hrabáková

3. ZIDENTA s.r.o., Ludmila Žižková

STŘEDNÍ SPOLEČNOST
1. Westrans Děčín s.r.o., Stanislava Heritesová Weigelová

2. Brotrans, s.r.o., Iva Rychecká

3. Kv. Řezáč, s.r.o., Martina Kyselková

VELKÁ SPOLEČNOST 
1. U & SLUNO a.s., Marta Nováková

2. BAIEROVÁ spol. s r.o., Renata Roubínková Baierová

3. RYOR a.s., Eva Štěpánková

CENA ČSOB  
– VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
MEDIROL s.r.o., Diana Rysková

„Cílem společnosti Medirol je vyrábět jedny z nejlepších transport-

ních prostředků pro pacienty na světě a pomáhat s imobilizací 

a bezpečným transportem pacienta. Tento cíl se společnosti a její 

majitelce, paní Ryskové, daří vrchovatě naplnit – 80 % pokrytí 

domácího trhu a 50 % jejich výrobků exportovaných do různých 

zemí mluví za vše. To však není jediným a hlavním důvodem, proč 

jsme se rozhodli paní Ryskovou vyhlásit Výjimečnou podnikatel-

kou. Ona a její firma pro nás znamená stabilitu, rodinu, invenci 

a vývoj správným směrem. V podnikání je zapojena celá rodina 

včetně tří dospělých dětí a tím patří Medirol do menšiny českých 

rodinných firem, která má vyřešenou budoucnost, nástupnictví 

a další rozvoj. Zároveň omladili celý manažerský tým a tím si 

otevírají cestu k inovacím jejich výroby, novým zakázkám a cestu 

na další zahraniční trhy. I proto mají naše velké uznání a paní 

Ryskové právem patří ocenění ČSOB,“ říká Michaela Lhotková, 

ředitelka Segmentu Firemního bankovnictví ČSOB.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ  
RŮST FIRMY  
– pod patronací Microsoft
Callis Inter, s.r.o., Helena Mikulínová

„Mezi důležité faktory trhu práce dnes patří flexibilita 

a mobilita – nejen proto, že pro firmy bude stále těžší získat 

a udržet kvalitní lidi, pokud jim nenabídnou moderní formy 

práce. Ale i proto, že pokud firma netrvá na každodenním 

dojíždění do kanceláře, může hledat talenty i mimo své bez-

prostřední okolí. V českých malých a středních podnicích 

se počet lidí, kteří mohou pracovat i mimo své dedikované 

pracoviště, od loňska téměř zdvojnásobil (z 25 % na 54 %),“ 

říká Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, 

Microsoft ČR.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ  
– pod patronací České pojišťovny
Naděje – Mgr. Jarmila Podhorná

„Plavila jsem se nedávno na plachetnici po severním moři. Bylo 

nádherně slunečno a vál příznivý vítr. Kapitán spolu s námi 

obsluhoval „prádlo“ a točil kormidlem. Avšak vítr po čase ustal, 

počasí se zhoršilo a nebýt lodního motoru, nejen že bychom si 

plavbu tolik neužili, ale pravděpodobně bychom ani nedojeli 

včas tam, kam jsme měli. Proč o tom píšu teď a tady? Protože 

jsem si na lodi uvědomila, že i podnikání je jako plavba. Když 

přesně víte, kam chcete dojet, ještě vám k tomu vane příznivý 

vítr a vy využíváte té správně tržní síly a napínáte spolu se svými 

námořníky plachty správným směrem, můžete se při kormidlo-

vání/podnikání i kochat. Ale vždy je třeba mít v sobě ten motor, 

který zapojíte, když se proti vám zvenku všechno spikne. A pokud 

k tomu ještě zvládnete i přijít s neotřelou inovací, jste stejně, 

jako naše vítězka, Jarmila Podhorná, odsouzena k úspěchu.“ 

Vyzdvihuje svoji kategorii Šárka Dolanská, krajská ředitelka 

Praha II, Česká pojišťovna

Vítězky 9. ročníku projektu

vítězky kategorie Velká společnost

vítězky kategorie Střední společnost
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vítězky kategorie Malá společnost

vítězka Ceny za výjimečný růst firmy, Helena Mikulínová (vpravo) s patronem kategorie, Ondřejem Novodvorským

vítězka Ceny ČSOB – Výjimečná podnikatelka, Diana Rysková (vpravo) s patronkou kategorie Michaelou Lhotkovou

vítězka Ceny za inovativní řešení, Jarmila Podhorná (vpravo) s patronkou kategorie Šárkou Dolanskou
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1. místo v kategorii Velká společnost

Marta Nováková, Ing.
předseda představenstva U&SLUNO a.s.,  

prezidentka SOCR ČR

Společnost U& SLUNO oslavila vloni 25. 
výročí svého působení na českém trhu. Tato 
ryze česká společnost podniká v segmentu 
IT technologií a služeb zaměřených přede-
vším na obchod, logistiku a distribuci. 

Svým klientům poskytuje konzultační 
služby a informační systémy specializované 
na oblast řízení dodavatelsko-odběratel-
ských vztahů (supply chain management) 
i oblast řízení podniků (ERP systémy). 
Součástí portfolia jsou specializovaná ře-
šení tvořená dle individuálních požadavků 
zákazníka, moderní manažerské nástroje 
pro řízení a další nadstavbové aplikace. 

Aktuálně se chystá představit nové 
softwarové řešení OSA Portál, jehož 
prostřednictvím bude možné zjišťovat 
dostupnost zboží „na regálu“, což by 
mělo významně pomoci obchodníkům 
i jejich dodavatelům ve správné orientaci 
o stavu zboží.

Marta Nováková je předsedkyní 
představenstva a jediným akcionářem 
společnosti. V současné době přene-
chala výkonné vedení společnosti ma-
nagementu a věnuje se především roli 
prezidentky Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu České republiky.

Co předcházelo Vaší současné pozici 
majitelky firmy?
Léta (ne)spolupráce s mými 3 společníky, 

z nich jeden byl můj bývalý manžel. Od 

roku 2012 jsem jedinou akcionářkou, 

odkoupila jsem podíly všech ostatních 

akcionářů.

Co považujete za největší zlom  
ve Vašem životě?
Soukromě to byly asi 3 klíčové události 

– narození mých dvou synů a rozvod. 

Pracovně získání prvního zahraničního 

zákazníka – Kmart v roce 1992 a prvního 

Současné aktivity
Strategický management,  

finanční plánování a controlling 

Vzdělání
VŠB Ostrava – obor Systémové inženýrství 

ukončeno 1980, Scheffield Hallam University  
– marketing & management ukončeno 1997

Dosavadní kariéra
1980 – 1991 PRIOR Severomoravské obchodní 
domy – od prodavačky, skladnice, inventurnice, 
provozní, vedoucí pro obchodní politiku až po 

obchodního náměstka v OD Prior Ostrava,

od roku 1986 přejmenovaný na OD LASO

1990 založení Sluno Corporation  
podle Hospodářského zákoníku

1991 založení Sluno Corporation s.r.o.  
podle obchodního zákoníku

1997 transformace na U&Sluno a.s., 
4 akcionáři

2012 jediný akcionář U&Sluno a.s.
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samostatného velkého zahraničního zá-

kazníka v roce 2007 Fozzy na Ukrajině.

Jakou pozici má firma v ČR  
a Evropě?
V ČR a střední Evropě jsme leadrem na 

trhu komplexních řešení informačních 

systémů pro maloobchod, velkoobchod, 

distribuci a retailovou logistiku. Nyní 

pracujeme na upevňování a rozšiřování 

naší pozice ve východní Evropě z naší 

pobočky v Kyjevě. Vzhledem k cha-

rakteru naší činnosti považujeme tuto 

oblast za strategickou a proto masivně 

investujeme do rozvoje naší pozice na 

těchto trzích.

V čem je podle Vás jedinečná  
a výjimečná?
Nejsme jen IT společnost, jsme spo-

lečnost s hlubokou specializací na op-

timalizace procesů v retailu, wholesalu, 

retailové logistice a distribuci. Jedná 

se především o automatizace v oblasti 

replenishmentu a category manage-

mentu. Nejmodernější technologie 

jsou „jen“ nutnou podmínkou pro tyto 

optimalizace. 

Máte konkurenci? Jak jí čelíte? Jaké 
máte benefity?
Konkurence je pochopitelně velmi silná, 

především konkurence velkých meziná-

rodních společností, ale konkuruje nám 

i pár lokálních „dravců“. Konkurence je 

vždy další výzvou, jak naši práci dělat 

ještě kvalitněji, hledat nové inovativní 

přístupy, které našim zákazníkům 

umožní pracovat efektivněji a operativ-

něji. Naše hluboká specializace, kvalita 

práce našich konzultantů a flexibilita re-

lativně malé firmy je to, co nám pomáhá 

rozvíjet a upevňovat naši pozici.

Co Vás ve firmě baví,  
čeho chcete dosáhnout?
Baví mně pracovat s ambiciózním mla-

dým týmem, který se mnou sdílí moje 

cíle a ideje. Baví mně hledat cesty, jak 

zlepšovat naše výsledky a vidět růst ob-

ratu, zisku i naší pozice na trhu a získá-

vání nových projektů, nových trhů. Dnes 

už jsem jen součástí strategického řízení 

a tak nemusím řešit operativní problémy, 

které dnes řeší můj management a já 

jsem tomu velmi ráda.

Co je pro Vás naopak nejtěžší?
Obtížné bylo se odpojit od operativního 

managementu, léta jsem za všechno 

zodpovídala, o všem věděla,… vzhle-

dem k mé společensko-politické pozici 

Prezidentky SOCR ČR, ve které jsem od 

jara 2015, jsem se ovšem musela velmi 

rychle „odpojit“ od operativního řízení 

a zvyknout si na svou strategickou roli. 

Těžké je vždy rozhodování o strategic-

kých investicích, strategických krocích.

Můžete shrnout svoji základní 
podnikatelskou filozofii?
Zákazník je ten, kdo nás všechny platí 

a proto je třeba znát, co skutečně po-

třebuje, abychom mu připravili takové 

produkty a služby, které je potom ocho-

ten zaplatit. 

Důvěřuj především sobě, spoléhej na 

sebe, všechny ostatní prověřuj. Je třeba 

nalézt vhodný systém, jak dosáhnout 

společně nastavených cílů. Kolegové pra-

cují jinak, to však neznamená, že špatně.

Největší kapitál, který mám, jsou mí 

spolupracovníci ve firmě. Nemám ráda 

spojení „podřízený a nadřízený“, u nás 

jsou to kolegové.

Kde všude působíte, jak vnímají vaši 
firmu zahraniční klienti?
Dceřinné firmy, které jsou ve 100% 

vlastnictví mateřské společnosti, máme 

na Slovensku v Bratislavě a na Ukrajině 

v Kyjevě. Projektově působíme „bez 
hranic“ prakticky po celém světě, i když 

priority máme v Evropě. 

Klienti nás vnímají jako odborníky, 

kteří jim pomáhají řešit jejich požadavky 

na zvyšování efektivity a optimalizaci 

procesů. Poskytujeme vysoce kvalifiko-

vané služby prostřednictvím našich kon-

zultantů, a proto nechceme konkurovat 

cenou, naše služby nejsou nejlevnější.

Pokud byste se mohla ohlédnout zpět, 
udělala byste něco jinak?  
Splnilo se Vaše očekávání?
Asi bych více riskovala, protože jsem 

vždy investovala jen ze zisku, nikdy jsme 

neměli investiční úvěr nebo investora. 

Proto byl rozvoj firmy asi pomalejší než 

by mohl být. Moje očekávání, cíle, které 

si nastavuji, se většinou plní, to, co ne-

plním, jsou termíny. Většinou dochází 

k naplňování cílů později než si myslím. 

V tomto směru asi nemám vždy zcela 

reálná očekávání, ale s věkem na sobě 

pracuji a dávám si i časově reálnější cíle.

Lákal by Vás ještě jiný obor?
Kromě U&Sluno a.s. mám ještě podíl 

v SW společnosti Break2Win, která vy-

tváří unikátní sw podporu pro vyhod-

nocování hry tenisových hráčů a také 

mám podíl v Mateřské škole Villa Luna, 

která velmi dobře pracuje v Praze 4. To, 

a moje práce v SOCR ČR mě zcela vytě-

žuje. Nic dalšího už nehledám, protože si 

musím hledat čas na svého 11 měsíčního 

vnoučka.

Jaké máte silné stránky?
Odpovědnost, pracovitost a otevřenost.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Z těch, které jsem fyzicky potkala, to byl 

můj kolega Zdeněk Říhánek, který už 

bohužel více než 10 let není mezi námi. 

Byl to velmi vzdělaný a osvícený člověk 

s hlubokými technologickými znalostmi 

a lidským přístupem. Teoreticky si čítám 

v knihách Eliyahu M. Goldratta, týkají-

cích se Teorie omezení. Je to velmi čtivé 

i pro laiky v oblasti řízení.

Co jste si odnesla do života od svých 
rodičů?
Pracovitost a odpovědnost za sebe, své 

nejbližší, nespoléhat se na pomoc od ji-

ných, už vůbec ne od státu.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Moje rodina, dva synové a vnouček – za-

tím jen jeden, potom práce a volný čas, 

který trávím nejvíce s přáteli.

Máte svůj oblíbený literární žánr  
a autora?

Miluji rozsáhlé historické romány, za-

ložené na prokazatelných historických 

faktech a událostech, jako např. Pilíře 

země od Kena Folletta nebo jeho trilogie 

Století, skvělé jsou Laskavé bohyně od 

Jonathana Littella. Ráda také čtu knihy 

typu Game od Anderse de la Motte – mi-

mochodem tuto knihu a její pokračování 

Buzz a Bubble doporučuji k přečtení, 

abychom pochopili, jak můžeme být 

ovládáni technologiemi.

Kde ráda trávíte dovolenou?
Dovolenou potřebuji mít cestovatelskou, 

aktivní, plnou zážitků. Není to o luxus-

ních hotelích a přímořských resortech, 

ale v Alpách na feratách nebo na treku 

v Patagonii a Antarktidě. Na pláži dokážu 

ležet tak 2-3 dny, většinou abych dospala 

nějaký spánkový předdovolenkový defi-

cit. Kromě toho mám partu kamarádek, 

se kterými jezdíme každoročně na advent 

jeden víkend navštívit nějakou evrop-

skou operní scénu – je to úžasný relax!

Co máte v plánu v osobním  
i pracovním životě?
V pracovním životě především jak 

a komu předat firmy, abych se o ně ne-

musela už vůbec starat, dokončit se ctí 

prezidentování na SOCR ČR a věnovat se 

už jen tomu, co mě bude bavit. Což může 

být třeba naše mateřská škola. V osobním 

životě bych chtěla cestovat tam, kde jsem 

to doposud nestihla a věnovat se svému 

vnoučkovi, snad bude i nějaká vnučka.

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo? 
Nebojte se zodpovědnosti za sebe a své 

blízké, tím na sebe budete brát i zod-

povědnost za tuto společnost i zemi, ve 

které žijete.

S kým byste se ráda setkala? 
Díky podnikání jsem se potkala s brit-

skou královnou Alžbětou – společensky 

jsem tedy uspokojena, a v businessu bych 

se chtěla potkat s Jeffem Bazosem – dle 

mého názoru je to guru moderního re-

tailu.

Vaše motto? 
„SE“ má dovolenou a proto musíš něco 

udělat ty, abys dosáhl/a toho, co potře-

buješ. 

„Největší kapitál, 

který mám, jsou mí 

spolupracovníci ve 

firmě. Nemám ráda 

spojení „podřízený  

a nadřízený“, u nás  

jsou to kolegové.“ 
U&SLUNO a. s.
tel.: +420 596 101 511  
www.u-sluno.eu
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Stanislava Heritesová Weigelová
jednatelka Westrans Děčín s.r.o.

to docela těžká doba, pracovních míst 

v Děčíně moc nebylo. Zkusila jsem to 

tedy s podnikáním a ono to vyšlo…

Vypadá to všechno trochu jednoduše, 

spolu s manželem jsme vychovávali dvě 

dcery a procházela jsem, jako každý 

mladý člověk, mnoha zkouškami. Rodina 

u mě vždy byla na prvním místě.

Co Vám nejvíce pomohlo  
dostat se k této současné pozici?
Myslím, že kromě mých zásad, pracovi-

tosti, důslednosti a umění jednat s lidmi, 

to bylo i štěstí na lidi, které jsme měla 

možnost ve svém životě potkat.

Co pokládáte za nejdůležitější  
pro dobrý chod firmy?
Prioritou je stabilní kvalitní spolehlivý 

tým a v tuto chvíli jím skutečně disponuji. 

Důležití jsou platící zákazníci. Moc bych 

si přála, aby současný skvělý tým vydržel 

co nejdéle. To, co funguje, zásadně ne-

měním. Pokud si totiž sehraný stabilní 

tým vytvoříte, jde vše lépe od ruky. Celé 

to budování je o vzájemnosti. Tým potře-

buje mne, já potřebuji tým. Měli bychom 

si důvěřovat, vzájemně si pomáhat. Tým 

se buduje a utváří několik let, je potřeba 

do něj nejprve investovat svoje znalosti, 

učit veškerou agendu, potřebnou praxi. 

Z mojí zkušenosti se tato investice začne 

vracet po delší době. Zásadně „nepřeta-

huji“ pracovníky z jiných firem, vycho-

vávám si svoje zaměstnance k obrazu 

svému, i ty, kteří se přihlásili přes inzerci. 

V loňském roce vyhrála 1. místo celostát-
ního projektu Ocenění Českých Podnika-
telek v kategorii Střední společnost.

Její životní příběh je jedním z těch, 
které dokládají, že píle a houževnatost se 
vyplácejí. Vyrůstala převážně mezi muži. 
S tatínkem trávila hodně času v garáži 
a na dvorku při klučičích činnostech, 
jako divák na fotbalových utkáních, na 
turnajích volejbalu nebo stolního tenisu. 
Chodila také ale na hodiny sólového zpěvu 
a zpívala ve sboru.

Když ji nepřijali po základní škole na 
střední školu, přihlásila se sama na obor 
soustružník/seřizovač do Prahy Hos-
tivaře. Rodiče byli překvapeni, jak si to 
zařídila, ale nakonec se dostala zásluhou 
neodbytného tatínka na prestižní gymná-
zium s pedagogickým zaměřením. Z malé 
holčičky, která sbírala padané ovoce, aby 
tatínkovi mohla k Vánocům pořídit teplý 
šál na bolavá záda, mladé ženy, která se 

„Snažím se být stále 
nohama na zemi,  
být sama sebou  
a myslet na to,  

z jakých skromných 
poměrů pocházím.“ 

nebála výzev, se stala sebevědomá žena, 
které dnes vede úspěšně a příkladně svoji 
firmu, miluje svoji rodinu a pomáhá na 
mnoha potřebných místech.

Proč pracujete v oboru spedice 
dopravy logistiky? Pro nezasvěcené 
vypadá jako ryze mužská profese.
Protože je živý, aktivní, kreativní a po-

řád se v něm něco děje. Statická klidná 

činnost pro mě není. Jsem typ člověka, 

který musí být neustále v pohybu, ru-

kama i nohama.

Co vám přineslo vítězství  
v projektu OCP?
Překvapení, radost a ještě větší zodpo-

vědnost a velký závazek, který je potřeba 

dále obhajovat a potvrzovat.

Jaké byly Vaše začátky, patříte mezi 
nejuznávanější a nejvyhledávanější 
firmy, cesta jistě nebyla jednoduchá.
Máte pravdu, začínala jsem ve zcela 

jiném oboru, nejprve jako učitelka 

1. stupně, nicméně k zasilatelství jsem se 

dostala poměrně brzy a měla možnost 

vést brzy malý tým, osvojit si všechny 

potřebné teorie i praktické kroky, navíc 

jsem ovládala německý jazyk, který mi 

umožnil kontakt se zahraničními zákaz-

níky. Myslím, že se mi dařilo odvádět 

kvalitní dobrou práci, moji nadřízení mi 

důvěřovali, byl na mne spoleh. A když 

se mi po určité době naskytla příležitost 

založit vlastní firmu, neváhala jsem. Byla 

1. místo v kategorii Střední společnost
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Začlenila jsem je do našeho systému, 

který je založen na kvalitní službě. Velmi 

dbám na to, aby si lidé především mezi 

sebou rozuměli a měli k sobě povahově 

blízko. Zaměstnávám již několik let samé 

ženy, mám s nimi lepší zkušenosti. Jsou 

svědomité, pracovité, stále mají energii. 

Muži, kteří u nás v minulosti pracovali, 

vydrželi maximálně dva roky. Pak zjistili, 

že nestačí ženskému tempu, tak jsme se 

slušně rozešli.

Kdo je typickým zákazníkem firmy?
Importéři a exportéři, výrobci.

V čem jste Vy a Vaše 
firma výjimečné?
Umím se rozhodnout okamžitě, dokážu 

ihned reagovat a zbytečně nevyčkávám, 

nejsem váhavý typ. Co se týče kvality na-

šich služeb, jsou skutečně precizní. Od 

prvního převzetí zakázky až do jejího 

ukončení má vše na starosti dispečerka 

a každý zákazník, který nám svěří svoji 

jakkoliv objemnou zásilku, je podrobně, 

srozumitelně a spolehlivě informován 

o jejím průběhu. A to je pro něj nejdů-

ležitější, vždyť si platí naši službu.

Také si velmi zakládáme na osobním 

kontaktu se zákazníky. Pěstujeme dlou-

holeté důvěryhodné přátelské vztahy, 

které nehodláme měnit. Pro naše klienty 

a zaměstnance pořádám společné akce, 

volím vždy příjemné atraktivní prostředí 

i program. Za všechny mohu jmenovat 

např. projížďku lodí do Hřenska s rautem 

a hudbou, adventní oběd, akce v golfových 

resortech. Tyto akce pořádám i pro rodiny 

zákazníků, někdy se sejde až stovka lidí.

Myslíte, že motivujete ostatní ženy?
Určitě, i pro mne jsou příkladem úspěšní 

lidé. A já se za úspěšnou považuji.

Máte profesionální zásady? Jaké?
Na co nemám, to nepotřebuji. Jsem 

šetrná, trpělivá, poctivá, zodpovědná, 

umím předvídat. Co slíbím, to vždycky 

dodržím. Práci nových lidí hodnotím po 

delší době, jsem toho názoru, že když 

něco funguje 4 roční období, funguje to 

většinou i dál. Tyto zásady bych chtěla 

vštípit svým potomkům, aby mohly být 

v budoucnu svobodní a nezávislí jako já.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Vyrůstala jsem v dělnické rodině a tatínek 

byl a je mým vzorem přísného pracanta. 

Maminka dokázala vždy udržet krásné 

teplo a pohodu domova, byla spravedlivá, 

šetrná, skromná, sama vystačila s málem. 

Můj sportovní trenér mne v dětství na-

učil disciplíně a dochvilnosti, touze být 

nejlepší.

Co považujete za cennou radu, kterou 
jste v životě dostala?
Od tatínka „Učíš se pro sebe, pro nikoho 
jiného“. Pochopila jsem to a měla jasno.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Pravdomluvnost, upřímnost. Nesnáším 

nedochvilnost, protože si svého času 

vážím.

WESTRANS DĚČÍN s.r.o.
Předmětem podnikání firmy Westrans je 
mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství 
v rámci celé Evropy. Společnost s ručením 
omezeným byla založena na jaře roku 
2003.

Teplická 668/43 
405 02 Děčín IV 
tel.: +420 412 517 301  
e-mail: westrans@westrans.cz
www.westrans.cz

Máte svůj oblíbený literární žánr  
a autora?
Mám v oblibě kriminální i romantické 

příběhy, vyhledávám literaturu z pro-

středí první republiky nebo staré Anglie, 

kde převládá úcta, slušnost, noblesa.

Kde ráda trávíte dovolenou?
Neumím pasivně odpočívat na jednom 

místě, mám raději aktivní prodloužené 

víkendy. Hraji ráda golf na hřištích v Če-

chách a v Rakousku. Také jsem si oblíbila 

dovolené v SAE. Tam se cítím bezpečně.

Jak odpočíváte?
Pasivně při sledování tenisu, kdy hlava 

vypne. Také si ráda přečtu pěknou 

knížku. Aktivně při golfu nebo s vnou-

čaty, která mne naučila zpomalit. S na-

rozením první vnučky Emilky jsem při-

brzdila. Dost jsem přehodnotila priority, 

to bylo v dubnu 2013. Od té doby další 

3 vnoučátka přibyla. Ráda s nimi trá-

vím volný čas. Emilka bude asi i mým 

parťákem ve firmě. Od narození tam se 

mnou tráví dost času, nepřímo nasává 

firemní klima.

Máte v plánu se ještě něco naučit?
Ráda bych se zdokonalila v tenisu, ale za-

tím na to není čas. Když mám volno, jedu 

raději na golf, ten si myslím, že umím.

Za co ráda utrácíte peníze?
Ráda kupuji druhým a těší mě, když jim 

udělám radost třeba pěknou dovolenou. 

Sobě si kupuji golfové vybavení a parádu, 

jsem žena, která chce být stále upravená.

Která historická událost  
na Vás zapůsobila?
Období elegantní první republiky. Ale já 

jsem ráda, že žiju v této době. Neměnila 

bych.

Co očekáváte v letošním roce?
Pro mě byly stěžejní a důležité roky 2013 

a 2016, kdy se narodila postupně 4 vnou-

čata. Také jsem byla v roce 2013 mezi 

10 finalistkami OCP. V roce 2016 už to 

bylo něco víc. Letos si přeji držet stabilitu 

v osobním životě i ve firmě. V hlavě mám 

plánů stále hodně, když je ale sdělím na-

hlas, musím je uskutečnit, to je zavazující. 

Tak si je nechám zatím pro sebe.

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo? 
Přibrzděte a mějte k sobě blíž. Doba je 

velmi rychlá a lidé k sobě mají daleko. 

Zmenšete vzdálenosti, vypínejte mobilní 

telefony a počítače.

S kým byste se ráda setkala? 
Obdivuji paní Evu Jiřičnou a z mladší 

generace tenistku Petru Kvitovou.

Věnujete se hodně charitativní 
činnosti. 
Ano, mám velmi silné sociální cítění, 

úctu ke stáří a handicapovaným lidem. 

Cítím k nim solidárnost. Mám to od 

dětství. Říkám si, že mi možná někdo 

nasypal do kolíbky více štěstí proto, 

abych ho mohla rozdávat druhým, být 

jim užitečná a pomáhat jim. Vydělávám 

proto, abych mohla dávat potřebným.

Motto:
Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se 

chovali oni k tobě. 
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Iva Rychecká
jednatelka Brotrans, s.r.o.

váží na svých vozech například korpusy 
vagonů, dřevěné krovy, eskalátory, bagry, 
lodě, ale i takové kurizoty, jako je např. 
letadlo. Iva Rychecká se dnes ve firmě 
zabývá především finanční a personální 
oblastí. 

Co je podle Vás pro Vaši firmu 
nejdůležitější?
Mít u zákazníků dobré jméno, šikovní 

zaměstnanci a rozumná legislativa.

Kdo je Vaším typickým zákazníkem?
Každá společnost, která vyrábí něco 

nadrozměrného, např. lodě, traktory, 

turbíny a potřebuje své výrobky dostat 

k zákazníkovi.

Přeprava nemůže být asi jednoduchá, 
každá cesta vyžaduje velkou přípravu. 
Mám pravdu?
Ano, musíme podle přepravovaného 

typu nákladu zvolit správný návěs, proto 

jich máme tolik k dispozici. Například 

bagr se musí převážet nízko nad zemí, 

pokud je třeba náklad dlouhý, musíme 

BROTRANS s.r.o. provedla první přepravu 
v lednu roku 2000. Je malou dopravní 
společností, která se s maximálním úsilím 
snaží plnit i ta nejneobvyklejší přání svých 
zákazníků. Specializuje se na přepravu 
nadměrných nákladů, včetně vyřízení po-
volení a doprovodů a přepravy zboží s vyso-
kou hodnotou, včetně připojištění nákladu.

Iva Rychecká začala podnikat se svým 
přítelem (dnes již manželem) a jak tvrdí, 
nikdy by ji nenapadlo, že kamionová 
přeprava bude její hlavní profesí. Když 
se dnes ohlédne zpět, vidí, že vše dává 
smysl a vše do sebe zapadá. Každá ne-
příjemnost, riziko i překážka měly v její 
podnikatelské cestě své opodstatnění.

Myšlenka začít podnikat a koupit 
si vlastní kamion byla riskantní, ale 
už tehdy jí nechyběla rozvaha a také 
odvaha a velká opora manžela a rodiny. 
Svůj první kamion zakoupili a začali 
převážet po Čechách a Německu různé 
zboží na sklápěcím návěsu, např. obilí, 
mláto apod. Zpočátku seděl za volantem 
manžel, později si najali prvního řidiče. 

Dostavily se první úspěchy, zakázky, ale 
i problémy, např. došlo k nehodě kamionu, 
který zůstal celý na odpis. Už zde a nyní 
bylo třeba se "zakousnout", vydržet a to se 
díky odvaze manželů Rycheckých a také 
důvěře a pochopení rodiny stalo. Nebýt 
toho, možná by na tomto místě jejich 
podnikatelský sen skončil.

Místo toho se stal pravý opak, zakoupili 
za téměř veškeré rodinné úspory nový ka-
mion a dalších deset let postupně firmu za 
velkého odříkání a dřiny stavěli na nohy. 
Díky rozvaze paní Ivy a obchodnímu du-
chu jejího manžela začali budovat důvěru, 
klientelu, najímat další řidiče, kupovat ka-
miony, návěsy, pronajali si prostory pro 
vozový park. Začali přepravovat zboží 
i do dalších zemí, jako např. do Rakouska, 
Německa, Francie, Itálie, Belgie, do sever-
ských zemí.

Dnes firma Brotrans disponuje 14 ka-
miony, 22 návěsy, zaměstnává 20 řidičů, 
dispečerku, administrativní pracovnici, 
garážmistra a na nedostatek zakázek si 
rozhodně nemůže stěžovat. Specializuje se 
především na nadměrnou přepravu, pře-

2. místo v kategorii Střední společnost

Vzdělání
střední ekonomická škola, obor účetnictví

Dosavadní kariéra
Mzdová účetní na okresním úřadě, 

asistentka ředitele Komerční banky,  
účetní a asistentka v projekční kanceláři,  
PR v rádiu Vysočina, vlastní PR agentura  

a společnost Brotrans.

„Když se dnes ohlédne zpět, vidí, že vše dává  

smysl a vše do sebe zapadá. Každá nepříjemnost, 

riziko i překážka měly v její podnikatelské  

cestě své opodstatnění.“ 
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použít roztahovací návěsy. K mnoha 

přepravám je nutno použít dopro-

vodná vozidla, tři vlastníme sami. Ně-

kdy je nutný policejní doprovod, pro 

přepravu sehnat povolení k jízdě po vy-

mezených trasách. Bývá to někdy složité, 

obzvlášť když např. v Itálii patří každý 

kousek dálnice někomu jinému nebo 

v Německu, kdy každá spolková země 

povoluje svůj úsek zvlášť.

Jezdila jste někdy s kamionem?
Nemám na to řidičské oprávnění, ale 

párkrát jsem si to zkusila. Občas jsem 

jela někam s manželem. Jednou jsme 

nečekaně odjeli do Norska, kam jsme 

potřebovali narychlo převézt zásobník 

na zkapalněný plyn. Nestačili jsme si 

sbalit nejnutnější věci a až na trajektu 

jsme si koupili alespoň kartáčky na zuby 

a nejnutnější potřeby.

V čem je podle Vás – Vaše osoba 
a firma výjimečná, proč by měl 
zákazník vyhledat právě Vás?
Jsme flexibilní a kreativní. 

Jaké máte silné stránky?
Jsem „pozitivec“, většinou vidím sklenici 

z poloviny plnou než poloprázdnou. 

Jsem srdečná, mám sociální cítění.

Máte profesionální zásady? Jaké?
Snažím se neslibovat nic, co se nedá spl-

nit a nelhat.

Jak pečujete o své zaměstnance?
Myslím, že jim dokážu být oporou, na-

slouchat jim, chápat, být jejich parťá-

kem. Mám radost, když vidím, jak se 

naše firma rozrostla. Kdysi jsem v ní 

byla já, sama žena + 15 mužů, řidičů.

Dnes, když pořádáme společná setkání 

pro celé rodiny zaměstnanců, musíme 

pořídit skákací hrad pro jejich děti. Při 

takových setkáních mám pocit, že jsem 

členem velké rodiny. Je příjemné vědět, 

že vás „vaši“ lidé mají rádi, že vás pozvou 

na svatbu, rybolov, na ples. Snažíme 

se s manželem chovat lidsky, zaměst-

nanci jsou našimi partnery a to se nám 

v mnoha směrech vrací.

Získat a udržet spolehlivého kvalit-

ního řidiče je náročná věc, potřebuje 

kromě fyzických předností, nutných 

pro dálkové trasy, ovládat i jazyky, být 

připraven psychicky apod. Někteří pro 

nás pracují téměř 15 let, dokonce máme 

i řidičku. Má už dospělé děti a splnila si 

svůj sen jezdit s kamionem.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Babička s dědečkem, rodiče, manžel. Ale 

v podstatě, každý člověk, který prošel 

mým životem. Přátelé, vedoucí na tá-

borech, učitelé.

Co považujete za cennou radu,  
kterou jste v životě dostala?
Nečiň ostatním to, co nechceš, aby činili 

oni tobě.

Co jste si odnesla do života  
od svých rodičů?
Skromnost, lásku k přírodě, víru.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Pravda a lež.

Kde ráda trávíte dovolenou?
V Chorvatsku na plachetnici nebo na 

ostrově Vis.

 

Máte čas na svoje zájmy?
Ráda chodím se svým pejskem, kterého 

jsme si přivezli kdysi z Chorvatska, na 

vycházky do lesa, mezi vzrostlé stromy 

a také jsem propadla bylinkám. Snažím 

se dělat osvětu přírodním výrobkům zn. 

JUST.

Za co ráda utrácíte peníze?
Za rekonstrukce starých domů a bytů. 

Kdybych mohla, skoupím všechny zchát-

ralé nemovitosti, které potkám.

Máte dostatek času si odpočinout?
Dnes už ano, hodně práce ve firmě jsem 

po narození dcery předala a snažím se 

věnovat především jí. 

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo? 
Ať se z našich životů nevytrácí lidskost 

a pokora, ať chrání přírodu, protože bez 

ní nebudou ani oni.

S kým byste se ráda setkala? 
Se Zdeňkem Svěrákem, pro jeho milý 

a neskutečně inteligentní humor.

Vaše motto 
Co tě nezabije, to tě posílí. (doslova) 

BROTRANS, s.r.o.

Primase Hrůzy 543
39301 Pelhřimov
tel./fax. +420 565 321 335
hot-line: +420 777 051 321
e-mail : info@brotrans.cz 
www.brotrans.cz

„Snažíme se s manželem chovat 

lidsky, zaměstnanci jsou 

našimi partnery a to se nám 

v mnoha směrech vrací.“ 
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Kv. Řezáč, s.r.o. je největší český výrobce 
uzlových sítí v ČR, textilní firma založena 
před více než sto lety, v r. 1948 zestátněna, 
v r. 1992 vrácena rodině původního maji-
tele, výroba vlněných látek byla nahrazena 
v šedesátých letech minulého století výro-
bou sítí. Letos slaví firma 25 let v nové době. 
Zůstává v majetku rodiny, bez účasti cizího 
kapitálu. V roce 2015 houpací síť získala 
Zlatou medaili v ocenění Český výrobek 
roku v sekci nepotravinářských výrobků.

Martina Kyselková po studiích pracovala 
ve výzkumném, ústavu LACHEMA Brno, 
po mateřské dovolené učila němčinu na 
stavební učňovské škole a soukromé 
obchodní akademii, potom nastoupila 
jako obchodní asistentka u firmy PLAS-
TOCHEM BRNO. Od roku 2002 pracuje 
ve firmě Kv. Řezáč, nejdříve na postu ve-
doucí obchodního oddělení, od roku 2009 
je jedinou majitelkou.

Proč se věnujete tomuto oboru?
Rodinná tradice mě zavazuje. Nechci 

nechat firmu, kterou založil můj pradě-

deček, cizím osobám, kteří tuto tradici 

nectí. V loňském roce dostal můj pradě-

deček Čestné občanství města Tišnova 

(byl 26 let starostou města). Nechci ne-

chat jeho odkaz zaniknout.

Čeho chcete dosáhnout ve firmě  
v následujícím období?
Zisk a prosperitu, připravit firmu k pře-

dání další generaci.

Co je, podle Vás, pro firmu 
nejdůležitější?
Dobré jméno firmy mezi zaměstnanci, 

zákazníky na českém i zahraničním trhu 

a také u našich dodavatelů.

Kdo je Vaším typickým zákazníkem? 
Naše heslo je „Sítě na všechno a pro 
všechny“, takže zákazníkem je třeba oby-

vatel paneláku, který chce chránit balkon 

před nálety ptáků nebo naopak sítě mo-

hou chránit vzácné sochy. Velké stavební 

firmy potřebují záchytné sítě pro případ 

pádu osob nebo těžkých předmětů, ha-

sičské a záchranné sbory využívají naše 

bezpečnostní žebříky. Sportovci si užívají 

hru s našimi sítěmi, které také instalují 

kolem hřiště, aby míč nepadal do hlediště 

nebo do okolí. Děti si mohou užívat po-

hybové aktivity na našich síťových žeb-

řících, šplhacích lanech a sítích, přitom 

je hřiště chráněno sítí kolem. Mateřské 

školy a školy využívají k dekoraci stěn 

barevné sítě, kde si mohou děti připev-

nit svá výtvarná díla. V zoologických za-

hradách tvoří sítě přirozené voliery pro 

vzácné ptáky, lana a šplhací sítě slouží 

v opičím výběhu apd. Ve vybavení bytu 

se objevují ochranné sítě na palandách, 

houpací sítě v zahradách atd.

Jakou pozici má Vaše firma na 
českém a zahraničním trhu?
Na trhu působíme nově od r. 1992 

a prodáváme nejen prostřednictvím 

velkoobchodů, ale hlavně prostřednic-

tvím e-shopu. Třetinu obratu tvoří za-

hraniční obchod. Dodáváme do většiny 

evropských zemí.

Zákazníci oceňují kvalitu práce 

a rychlé termíny dodání a také možnost 

výroby „na míru“.

V čem je Vaše firma výjimečná?
Snažíme se vyjít vstříc potřebám našich 

zákazníků a nabídnout jim kvalitní vý-

robek. Označení „Český výrobek“ také 

nabývá na důležitosti. Naše výrobky 

jsou vyráběny v ČR, naši zaměstnanci 

jsou velmi šikovní, materiál nakupujeme

v Evropě. Textilní výroba má u nás více 

než 100letou tradici a výroba sítí více 

než 50letou tradici. Zároveň sledujeme 

i nové trendy a výrobu modernizujeme 

tam, kde to jde. 

Jaké máte silné stránky?
Jsem komunikativní. Je to důležité v ob-

chodní sféře. No ukazuje se, že asi budu 

pracovitá a v práci pečlivá.

Máte profesionální zásady? Jaké?
– Jednat poctivě a na rovinu.

– Platit své dluhy do haléře.

– Nepodvádět.

– Dodržet to, co slíbím.

 

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Rodina. Babička a dědeček Řezáčovi.

Co považujete za cennou radu,  
kterou jste v životě dostala?
Nemysli si, že všichni uvažují a jednají 
jako ty. Když jsem učila na učňovské škole, 

dostávala jsem podněty pořád. Hlavním 

ponaučením bylo, abych nepodceňovala 

ostatní jen proto, že jsou z jiného pro-

středí nebo jiného vzdělání. Každý člověk 

má talent na něco jiného. Nedej na první 

dojem a hledej v člověku to dobré.

Co jste si odnesla do života  
od svých rodičů?
Víru v Boha.

Čím jste chtěla být jako dítě?
Slavnou herečkou, učitelkou, malířkou, 

modelkou a také revolucionářkou = bo-

jovnicí za pravdu.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Nejvýše je slušnost a poctivost k sobě 

a ostatním. Nejníže je podvod, lenost, 

nezodpovědnost.

Máte svůj oblíbený literární žánr  
a autora?
Betty Mc.Donaldová: Co život dal a vzal.

3. místo v kategorii Střední společnost

Martina Kyselková, Ing.
jednatelka a majitelka firmy  

Kv. Řezáč, s.r.o.

„Lidé netrapte se 

navzájem a nedělejte  

si svět horším.  

Poctivou prací  

a láskou a tolerancí  

k ostatním vytvářejte 

krásné prostředí  

pro každodenní život.“ 

Vzdělání
SVŠT v Bratislavě,  

chemickotechnologická fakulta
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Za co ráda utrácíte peníze?
Za design a výtvarné umění. Nemám 

šperky Cartier, ale šperky od českých 

umělců, které znám i osobně.

Máte dostatek času si odpočinout? 
Pokud ne, z jakého důvodu?
Když jsem přebírala firmu, skončila 

jsem po půl roce u psychiatra, který mi 

dal antidepresiva. Po týdnu volna jsem 

to s prášky ukončila a stanovila jsem 

si nový režim. Každou středu mám 

pro sebe. Všechny lékařské prohlídky 

a další „údržbu“. Tzn. masáže, kosme-

tika, kadeřník, cvičení apd. směřuji na 

středu. Nejdříve to bylo trošku obtížné, 

ale už si všichni zvykají. Pokud něco ve 

firmě „hoří“, mám doma vzdálenou plo-

chu, takže mohu pracovat i z domu. Je 

to taková malá snaha a o relax, ale od-

dechnout si prakticky nemohu, protože 

po smrti manžela jsem na všechno sama. 

Kromě zaměstnanců a firmy mám odpo-

vědnost i za výchovu mého nejmladšího 

syna, kterému je teprve 13let. Starší děti 

jsou už sice dospělé, ale také občas po-

žadují, abych za ně něco řešila. Tchyně 

a moje maminka také potřebují pomoc. 

Takže mám pořád pocit, že si ty chvíle 

„pro sebe“ vlastně ukrádám.

Co očekáváte významného nebo 
hezkého v roce 2017?
1.) Nejstarší syn se bude ženit. Takže se 

naše rodina konečně rozroste.

2.) Doufám, že bude mír. Že bude hezky 

a lidé budou hodně sportovat a kupovat 

sítě na sport právě od naší firmy.

3.) Někdo známý si přečte tento článek 

a vzpomene si na mě s láskou a bez zášti 

nebo závisti.

Jaké je Vaše oblíbené místo  
na světě, kniha, hudba?  
Co byste nám doporučila?
Tak moje oblíbené místo z dětství je 

Vysočina, konkrétně Blatiny. Ale už tam 

nejezdím a prý se to tam změnilo. Já si 

nechám svoje krásné vzpomínky z dětství.

Ráda jezdím s kamarádkami na výlet do 

Itálie – každé jaro jedeme na poznávací 

výlet někam jinam. Velmi mě baví už ty 

přípravy. Musíme si nastudovat všechny 

kulturní památky, které jsou k vidění. 

Pak už jen obdivujeme umělecká díla, 

vychutnáváme si skvělou kávu a jídla 

a nakupujeme módní kousky. Itálie je 

nabitá uměleckými památkami a stojí 

za to ji navštívit. A na cestu si vezměte 

knihu – dobrého průvodce, kde se do-

zvíte všechny podstatné informace. Pak 

už jen obdivujte a užívejte si! Nejvíce se 

mi líbila Umbrie. Není tak známá jako 

Toskánsko, ale je krásná. Plná vína a la-

nýžů. 

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo? 
Lidé netrapte se navzájem a nedělejte 

si svět horším. Poctivou prací a láskou 

a tolerancí k ostatním vytvářejte krásné 

prostředí pro každodenní život. Važte si 

každého okamžiku se svými blízkými, 

nemusí trvat dlouho. Opravdové štěstí 

není něco magického, ale každodenní 

„obyčejný“ život.

Která historická událost na Vás 
zapůsobila?
Samozřejmě listopad 1989. Přesně si pa-

matuji na tu beznaděj v 80. letech, když 

jsem nastoupila do práce. A pak přišla 

naděje, že si budoucnost mohu ovlivnit!

S kým byste se ráda setkala?
Ráda bych byla přítomná debatám T.G. 

Masaryka a Karla Čapka. Také bych si 

ráda promluvila o firmě s mým dědeč-

kem. Dospělý s dospělým.

Vaše motto? 
1.) Pomocnou ruku najdeš na konci 

svého ramene.

2.) Nejsi tak dokonalá, aby ses nemusela 

pořád něčemu přiučit. 

KV. ŘEZÁČ, s.r.o.
Tišnov, U Svratky 780
www.kvrezac.cz

„Naší prioritou je dodávat kvalitní výrobky s dlouhou 

životností a v krátkých dodacích lhůtách.  

Sortiment standardních výrobků každý rok obohacujeme  

o novinky, sledujeme nové trendy na trhu a snažíme  

se vyjít vstříc požadavkům našich zákazníků. 

Rostoucí počet spokojených zákazníků v České republice  

a v zahraničí nás motivuje k modernizaci technologií,  

vyšší výkonnosti a k celkovému rozvoji firmy. “
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VIRTECO s.r.o. 
Za poštou 897/4, 
Praha 10
tel.: +420 724 115 551
e-mail: info@virteco.cz

Květoslava Havlínová
jednatelka Virteco s.r.o.

Virteco s.r.o. je malá obchodní firma, která 
se od roku 2009 zabývá velkoobchodním 
prodejem zboží po Evropě. Hlavní čin-
ností je prodej zboží z oblasti zemědělské 
techniky a ručního nářadí do zahraničí. 
Vedlejší činností je prodej hraček a potřeb 
pro děti.

1. místo v kategorii Malá společnost

„V životě musíme  

být nejen podnikatelky,  

ale také manželky a matky. 

Projekt OCP nám poskytuje 

podporu, důvěru a možnost  

dalšího vzdělávání. 

 Díky OCP se můžeme 

dostat ještě dál  

a uvědomit si svou 

hodnotu.“ 

Ludmila Žižková, MUDr.
jednatelka stomatologického centra Zidenta s.r.o.

Za jakých okolností jste  
se stala majitelkou firmy,  
co tomu předcházelo?
Moje profesní cesta začala v mých 12 

letech. Často mě bolely zuby a já jsem 

se těšila, až půjdu ráno k zubaři. Tehdy 

jsem si řekla, že se stanu zubní lékařkou. 

Nechtěla jsem, aby už žádné dítě zažilo 

takové bolesti zubů, jako já. 

Po ukončení studií na Lékařské fa-

kultě Univerzity Palackého v Olomouci 

se mi narodily 3 děti a já jsem zůstala 

7 let doma. Po privatizaci zdravotnictví 

jsem se neměla kam vrátit. Pronajala 

jsem si prostory a otevřela svoji první 

ordinaci. Práce a pacientů přibývalo 

a tehdy jsem si uvědomila, že nechci 

pracovat sama. Přijala jsem lékařku 

3. místo v kategorii Malá společnost
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ZIDENTA s. r. o.
Preislerova 748/3
Praha 10, 103 00
tel: +420 774 257 379
www.zidenta.cz

a hygienistku a zároveň začala snít 

o stomatologickém centru ve vlastních 

prostorách. Netušila jsem, kde a kdy to 

bude, ale věřila jsem, že jednoho dne 

stisknu kliku u dveří, které budou moje. 

Vysnila jsem si prostory s velkými okny 

a spoustou světla. Neměla jsem peníze, 

banky mi nechtěly půjčit. 

Před deseti lety jsem ale ty svoje dveře 

opravdu otevřela. Chyběly mi znalosti 

z managementu, marketingu, persona-

listiky, vše jsem dělala intuitivně. Věděla 

jsem, že chci pracovat s mladými lékaři, 

kterým předám svoje zkušenosti. Mým 

mottem vždy bylo být dobrým zubařem 

a to, co po mě zůstane, když někoho něco 

naučím a připravím do profesního ži-

vota. Myslím, že se mi to doposud dařilo 

a stále daří také proto, že mám štěstí na 

spolupracovníky, lékaře i sestry. 

Před osmi lety jsem založila ještě jednu 

menší společnost, Dent 22 s.r.o. Mým cí-

lem je být oporou svým zaměstnancům, 

garantem kvality naší práce a důvěry paci-

entů. Jsem více optimista než realista a to 

mi pomáhá překonávat překážky. 

Jaké máte silné stránky?
Jsem cílevědomá, pracovitá, komuni-

kativní, dotahuji věci do konce, jsem 

energická.

A profesionální zásady?
Dodržuji dané slovo.

Co je pro Vás ve Vaší pozici obtížné?
Občas se cítím osamocená. To bývá ve 

chvíli, kdy odejdou pacienti, zaměstnanci 

a na mě čekají úkoly, které musím udělat 

a rozhodnout já.

Máte v plánu se ještě něco naučit?
V mé profesi jde vše velice rychle kupředu, 

pořád se něco učím a mám přání, aby mi 

chuť učit se nové věci vydržela co nejdéle. 

A chci se především naučit mít trpělivost 

sama se sebou, protože s přibývajícím vě-

kem už všechno nejde tak rychle.

 

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Třídní profesor na gymnáziu.

Co jste si odnesla do života  
od svých rodičů?
Pracovitost, zodpovědnost za svůj život, 

samostatnost a především manuální 

zručnost.

Co je na Vašem žebříčku  
hodnot nejvýše, co naopak?
Rodina, zdraví, přátelé….naopak značka 

auta.

Máte svůj oblíbený literární žánr  
a autora?
Na čtení mi nezbývá moc času. Knihy mi 

kupují a doporučují děti. Paulo Coelho, 

Franz Werfel..

Kde ráda trávíte dovolenou?
S kolem na lodi na chorvatských ostro-

vech, na Balkáně, ráda se toulám také po 

naší zemi. Pro mě je víc důležité, s kým 

jsem, než kde jsem. Takže ráda trávím 

čas s rodinou, přáteli a s knihou.

Za co ráda utrácíte peníze?
Za naftu. Ráda řídím auto a cestuji, takže 

za dovolenou a cestování. A také za po-

mocníky do kuchyně.

Máte dostatek času si odpočinout?
Času je vždycky málo, ale dá se najít. Po 

práci ráda chodím nordic walking nebo 

se projedu chvíli na kole. Pracuji 4 dny 

v týdnu, takže volné dny často trávím na 

jižní Moravě, kde jsem si postavila vinný 

sklípek. Je to místo pro setkávání s přá-

teli a samozřejmě s rodinou. Bývám tam 

i sama, když potřebuji opravdu vypnout. 

Mám ráda pohyb v přírodě a když je na-

blízku nějaký kopec, je pro mě výzvou. 

Relax je pro mě i vnučka Anežka.

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo? 
Udivuje mě, kolik mladých lidí studuje 

vysokou školu, jen proto, aby měli titul. 

Nevědí, co chtějí dělat, kam jdou, nemají 

cíl. Proto chci říci mladým lidem, ať se 

nebojí mít sny a jdou za nimi, i když 

neznají cestu.

Která historická událost  
na Vás zapůsobila?
Okupace v srpnu 1968. Pocházím z Vyš-

kova, kam mě a sestru přivezli předčasně 

z tábora a rodiče o nás nevěděli. Vlekly 

jsme své kufry městem, kde jezdily tanky 

a všude byli vojáci. Dodnes si pamatuji tu 

hrůzu. Bylo mi 10. A také listopad 1989.

S kým byste se ráda setkala? 
S herečkou Eliškou Balzerovou. Je to 

úžasná žena, která je pro mě vzorem, jak 

naplno prožívat svoji ženskost.

Jaké je Vaše motto?
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se 
spojí, abys to mohl uskutečnit.“ Paulo 

Coelho (Alchymista). 

„Chci říci mladým 

lidem, ať se nebojí 

mít sny a jdou  

za nimi, i když  

neznají cestu. “ 

„Jsem cílevědomá, 

pracovitá, 

komunikativní, 

dotahuji věci do  

konce, jsem  

energická.“ 
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Firma Chalk, spol. s r.o. je česká soukromá 
společnost, která byla založena v roce 2002. 
Majitelka firmy společně se zaměstnanci 
skloubili znalosti chemických oborů se zku-
šenostmi sportovního lezení a marketingu. 
Zabývá se výrobou magnesia pro sportovní 
účely, které je možné označit chemickým 
názvoslovím jako zásaditý uhličitan ho-
řečnatý se speciálními fyzikálními vlast-
nostmi. Je to ta bílá hmota, kterou si spor-
tovci mažou na ruce. Ve světě se označuje 
chalk, ale nemá naprosto nic společného 
s KŘÍDOU – ani složením a už vůbec ne 
vlastnostmi. V Čechách se pro ni používají 
názvy magnesium, maglajz, mágo, mádžo. 
Na začátku byla výroba magnesia ve formě 

drti a prachu, na kterou postupně navázali 
produkcí kostek, kuliček a ballocků. V další 
etapě vyvinuli vlastní recepturu suspenze 
tekutého magnesia. 

Výzkum nových technologií a vývoj 
nových produktů dle požadavků odběra-
telů stále pokračuje. Hlavní část produkce 
firmy Chalk tvoří výroba magnesia pro 
přední světové horolezecké firmy. Úzkou 
spolupráci má od počátku se švýcarskou 
firmou Mammut, následovaly firmy Si-
mond, Salewa, Petzl a další. Druhou, 
menší část produkce, tvoří výroba kom-
pletního sortimentu magnesia pro horo-
lezce, který firma prodává pod vlastní 
značkou Chalk. Nejmenší část tvoří vý-

roba magnesia pro střelecké sporty, gym-
nastiku, pool dance a fitness. 

Produkty byly testovány ve Státním 
zdravotním ústavu a jsou bezpečné. Celý 
proces je v režimu kosmetické výroby 
a produkty jsou evidovány v evropském 
kosmetickém registru CPNP. Všechny 
materiály, které pro výrobu firma Chalk 
používá, mají původ v EU a obaly jsou 
převážně z ČR.

Dana Hrabáková vyrůstala na Pří-
bramsku, v kraji bohatém na nerostné 
suroviny a ty ji v její profesi doprovázejí 
odmalička. Už v 5 letech chodívala se 
svým tatínkem do Ústavu pro výzkum 
rud, kde pracoval jako výzkumný pra-
covník.(Ústav pro výzkum rud v Mníšku 
pod Brdy – ÚVR, založený v roce 1952, 
celosvětově uznávané specializované 
pracoviště na analýzy a technologické 
postupy úprav nerostných surovin, spa-
dal pod GŘ Rudné baně a magnezitové 
závody v Bratislavě).

Už tehdy měla možnost vidět, co 
to znamená mít nápad, vyzkoušet ho 
v laboratoři, uvést do poloprovozu 
a potom v nějakém závodu aplikovat. 
Po gymnáziu a na vysoké škole tam již 
pracovala jako brigádnice, v roce 1987 
jako čerstvá absolventka ve 22 letech 
nastoupila do odboru chemické úpravy 
a druhotných surovin. Dalo by se říci, 
že v tomto oboru prošla vším a během 
dvou let byla pověřena vedením vý-
zkumných úkolů. 

2. místo v kategorii Malá společnost

Dana Hrabáková, Ing.
majitelka Chalk, spol. s r.o.

„Výzkum nových 

technologií  

a vývoj nových 

produktů dle požadavků 

odběratelů stále 

pokračuje.  

Hlavní část produkce 

firmy Chalk tvoří výroba 

magnesia pro přední 

světové horolezecké 

firmy.“ 
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Po revoluci prošel ÚVR 1. vlnou 
kupónové privatizace a zájmy nových 
vlastníků byly odlišné od výzkumu. Ne-
zbývalo než se stát OSVČ a hledat nové 
uplatnění. Když se rozdělovalo Česko-
slovensko, tak pracovala „ve službách“ 
firmy Andritz při náběhu provozu BSH 
Hačava, kde se podílela na uzlech kar-
bonatace a extrakce vápníku z roztoku 
chloridu hořenatého. 

Ke svojí firmě Chalk, spol. s r.o. měla 
ještě tenkrát daleko, ale její pracovitost, 
odvaha a odbornost ji nakonec přivedly 
k vlastnímu výrobku, který dnes zná 
téměř celý sportovní svět.

Čím jste chtěla být jako dítě?
Odmalička jsem se chtěla stát zedníkem 

a stavět domy. Souviselo to především 

s tím, že rodiče v mých 9 letech začali 

stavět rodinný domeček.

Jak vzpomínáte na Vaše začátky před 
téměř 20 lety?
Než firma Chalk v roce 2002 oficiálně 

vznikla, odehrálo se mnoho událostí. 

V roce 1992 se na sportovním veletrhu 

objevilo magnesium, začínalo se tenkrát 

s lezectvím na umělých stěnách a ně-

kdo z mých známých sportovců přivezl 

z Francie "bílou hmotu", podobnou křídě, 

která sloužila horolezcům jako prostře-

dek proti pocení rukou. Nikdo neznal 

složení ani vlastnosti dovezeného pro-

středku. Protože jsme o hořčíku něco 

věděli, tak jsem to začala zkoušet vyrobit.

Byla to náročná, dlouhá ale zajímavá 

práce, která trvala téměř dva roky, ve 

kterých jsme dávali produkt k přezkou-

šení sportovcům, nejprve gymnastům 

a pak i lezcům. Trvalo to ještě dlouho, 

než se podařilo dovést výrobek k finální 

současné podobě. Zpětně dnes vím, že 

je zapotřebí 9 parametrů, které jsou dů-

ležité pro získání kvalitních vlastností 

a jeho úspěšnou výrobu.

A tak jste měli připraven produkt  
k výrobě a na trh?
Zdaleka ne. On je to problém prorazit 

s ryze českým výrobkem, který nemá 

žádné reference, vždyť ho neznali ani čeští 

sportovci. Ale štěstí mi přálo a jednoho 

dne se objevili hoši ze Zlína a zároveň 

jsme se setkali s mým nastávajícím spo-

lečníkem Šťávou (Ing. Šťastným), který 

zastupoval švýcarskou značku Mammut 

(Mammut Sports Group AG) a sám byl 

aktivním lezcem se zkušenostmi z repre-

zentace. Tenkrát se mě zeptal, jaké úmysly 

mám s maglajzem. Odpověděla jsem, že 

ho chci vyvážet do celého světa. Vyzkou-

šel a uznal, že je mágo kvalitní a pomohl 

ho prosadit ve Švýcarsku. Potom se ko-

nečně začali objevovat i další zákazníci.

Kde jste spustili první výrobu?
Po zkouškách v Mníšku pod Brdy jsme 

výrobu zahájili ve Zlatých Horách v Jese-

níkách – to bylo ještě ve firmě s názvem 

S.P.T.-MAG, s.r.o.

Začátky nebyly vůbec jednoduché, 

všechny vydělané peníze se vracely na 

chod firmy a já jsem se musela živit 

ještě poradenstvím v oblasti chemie 

a recyklací. Zákazníků a zájemců při-

bývalo, firma dostala nový název Chalk, 

spol. s r.o. a přestěhovali jsme se do 

Svijan, kde jsme si pronajali autodílnu.

Tam jsme také začali vyrábět tekuté 

magnesium - Liquid Chalk. Můj kolega 

to uměl prodávat, já vyrábět a tak jsme 

tvořili nějaký čas tandem. Po určité době 

jsme se dohodli na přátelském rozchodu, 

já jsem firmu odkoupila, odstěhovala do 

Suchodolu, kde byla po předcích prázdná 

stodola, kterou bylo nutné opravit a tam 

už jsem zůstala. Od té doby jsem jediným 

vlastníkem firmy Chalk s.r.o..

Na jaké vzpomínáte největší 
problémy?
Ve výzkumu jsou momenty, kdy sice něco 

vymyslíte, zavedete do výroby, produkt 

se začne rozrůstat a vy musíte řešit další 

oříšky. Např. jak z malé výroby v kádince 

a poloprovozu, přejít na velkovýrobu.

To byl technický problém. Museli 

jsme udržet veškeré parametry, dodržet 

rychlost dávkování, ohřívání, ochlazo-

vání, atd. Kromě toho jsme si většinu 

strojů museli sami vyvinout nebo upra-

vit, protože žádná podobná výroba nikde 

neexistovala. V té době jsme měli zrovna 

velkou zakázku z Anglie a nechtěli zákaz-

níka zklamat. Nedařilo se, nastaly i beze-

sné noci, ale nakonec se dostavil nápad 

a úspěšná realizace. To vnímám jako další 

zásadní posun v životě firmy. Když jsme 

se stěhovali na současné místo, bylo nás 5 

pracovníků. Dnes, po 9 letech, máme 19 

stálých zaměstnanců a ještě nám vypo-

máhají brigádníci. A letos 6. ledna jsme 

otevřeli novou výrobní halu.

Jak si tedy dnes vede váš maglajz, 
magnesium, mago?
Vyrábíme přes 50 tun magnezia za rok, 

což nám stačí na pokrytí nejnutnějších 

závazků. Vyvážíme ho do celé Evropy 

a v balení Simond i do sítě Decathlon, 

včetně Číny. 

Náš maglajz zná už hodně firem 

a sportovců – tak trochu se prodává sám. 

85% zboží vyvážíme přímo do Švýcarska, 

Německa, Francie, Itálie a dalších zemí, 

zbývajících 15% dodáváme 4 českým 

firmám, které ho prodávají se svými 

produkty a část ještě také exportují. 

Máme 238 druhů balení. Většina toho, 

co se u nás v malé vesničce u Příbrami 

vyrobí, jde do světa.

Co a kdo je pro Vás v tuto chvíli 
nejdůležitější?
Jsou to moji kolegové a zaměstnanci, 

kterých si velmi vážím a doufám, že 

i oni mně. Byla jsem z ÚVRu naučena 

kolegialitě, úctě a „družení“ a tak v tom 

pokračuji dnes i ve svojí firmě. Pořádáme 

besídky i firemní výlety. A také „Mezi-
národní den maglajzu“, který slavíme 

13.září. Toho dne jsme si kdysi s mým 

společníkem plácli na spolupráci.

Máte nějakou další vizi?
Věřím, že se v nové hale vše usadí do 

správných kolejí a že se zase dostanu 

k bádání, nejen v rámci Chalku, ale 

i v dalších oblastech. Ve firmě nachází 

zalíbení můj 12letý synovec a chodí se 

mnou do práce, jako já kdysi s tátou. Jen 

je trochu dál, žije v Holandsku s celou 

rodinou mojí sestry, která vystudovala 

také chemii a je rovněž jednatelkou firmy. 

Tak možná budu mít jednou nástupce.

Komu byste dnes poděkovala za to, 
čím jste?
Většinu toho, co umím, je díky tátovi. 

Po mamince jsem zdědila lásku a péči 

o druhé. Mým velkým učitelem, který mě 

zasvětil do tajemství hořčíku, byl v ÚVRu 

pan Ing. Horák. Kromě chemikálií hoř-

číku mě učil vše o dalších kovech, včetně 

těch drahých. To jsem uplatnila později 

právě v poradenství.

Umíte odpočívat?
Dnes už snad ano, zrovna se chystám na 

cestu po Číně a Tibetu. A také bych si 

chtěla jednou projet celou transsibiřskou 

magistrálu. Těch cest mám v plánu ještě 

mnoho.

Řídíte se v životě nějakým moudrem?
Do památníku mi v 6. třídě napsala paní 

učitelka: "Chtěl bych – neznamená nic, 
chci – tvoří divy."(Seneca).

Mně ale po celé „cestě za maglajzem“ 
zněla píseň We shall overcome, včetně 

české verze Spirituál kvintetu. Poprvé 

jsem to svým kolegům prozradila kon-

cem minulého roku na vánočním se-

tkání, 4 dny před kolaudací nové haly, 

kdy už nám skutečně nezbývalo než 

věřit a doufat, že vše dobře dopadne 

a „budeme dál“! 

CHALK, spol. s r.o.
261 01, Suchodol 20 
www.chalk.cz

„Většina toho,  

co se u nás v malé 

vesničce u Příbrami 

vyrobí, jde do světa.“ 
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Sídlo firmy je v Praze, ale téměř veškeré 

dění je soustředěno v naší provozovně 

na Jižní Moravě a to v Dolních Dubňa-

nech. Veškeré informace o naší firmě lze 

najít na www.medirol.cz

Od začátku jsem se věnovala výrobě, 

a to jak samotné organizaci a řízení vý-

roby, tak i technologii. Vystudovala jsem 

strojní fakultu ČVUT v Praze se zamě-

řením na řízení strojírenské výroby. Po 

absolvování studia jsem nastoupila do 

podniku Chirana v Praze – Modřanech. 

Manžel po ukončení stejné fakulty praco-

val po určitý čas také v podniku Chirana 

v jejich obchodně-technických službách, 

kde se dostal k myšlence inovace tehdej-

ších sanitních vozidel (Š 1203 a AVIA-

-furgon). Zůstalo však pouze u myšlenky, 

protože sametová revoluce změnila plány 

všech. Tehdy jsem spolu s manželem uvi-

děla možnost pustit se do vývoje a vý-

roby nosítek do sanitek. Po společném 

rozhodnutí v září 1990 manžel založil 

firmu a zkonstruoval svá první nosítka 

s podvozkem do sanitního vozidla. 

Já jsem v té době čekala naše třetí dítě, 

takže jsem mu mohla být nápomocna 

pouze jako oponent při konstrukci 

a oporou v podnikání.

Projekt byl velmi úspěšný a podnikání 

se rozšířilo i o zástavby sanitních vozidel. 

Při tak rychlém růstu jsme byli nuceni 

přibrat postupně další tři společníky. 

A zde jsme zaplatili svoji daň za naivitu 

a nezkušenost.

Po velkých neshodách se společníky 

byla činnost firmy po pěti letech ukon-

čena a já jsem založila novou firmu Me-

dirol, která se dodnes soustředí pouze 

na výrobu transportní techniky pro 

pacienty.

V této firmě jsme již měli s manže-

lem od začátku jasno: on konstrukce a já 

výroba. S odstupem času to vnímám, že 

jsme byli opravdoví blázni, zapáleni pro 

myšlenku výroby nosítek. Toto nadšení 

vydrželo dodnes a vlastě nám pomohlo 

překonávat všechny těžkosti.

Proč pracujete právě v tomto oboru? 
Byla to náhoda?
Jak jsem již uvedla, bylo to asi moje 

i manželovo působení v podniku Chi-

rana, které nás nasměrovalo do našeho 

oboru.

Jakou pozici má vaše firma v ČR, 
Evropě?
Naše produkty si již na domácím i evrop-

ském trhu získaly své pevné místo. Běžně 

exportujeme zhruba 70% naší produkce. 

Naše výrobky mají dva hlavní uživatele. 

Jsou to dopravní zdravotnické služby 

a pak přímo záchranné služby. Samo-

zřejmě dostat se na každý trh je obtížné, 

včetně domácího. 

Náš vstup na domácí trh byl velmi 

pozvolný, naše dodávky směřovaly nej-

dříve do dopravních zdravotnických 

služeb. Je paradoxem, že s dodávkami 

do záchranných služeb jsme nejdříve 

uspěli v zahraničí a až poté na domá-

cím trhu.

V čem je firma jedinečná, výjimečná?
Firma je výjimečná oborem podnikání 

a jedinečná tím, že jsme rodinná česká 

firma bez zahraniční účasti.

„Naše firma se zabývá  

vývojem a výrobou 

transportní techniky  

pro pacienty.  

Jedná se o nosítka  

s podvozkem a křesla,  

která se používají pro 

transport pacientů  

v sanitním vozidle. “ 

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Diana Rysková, Ing., Ceo
majitelka firmy Medirol s. r.o.

„Je důležité dokázat  

se zbavit strachu  

a nenávisti,  

dát průchod lásce  

k sobě navzájem  

a dokázat milovat  

i sami sebe. “ 
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Máte konkurenci? Jak jí čelíte?
Jaké máte benefity?
Konkurence v našem oboru není tak 

četná, ale je velmi tvrdá. Náš obor je 

specifický tím, že se zde nedaří tzv. 

„zlatokopům“. Zde se nedá rychle zbo-

hatnout. Svoje postavení na trhu jsme 

založili na myšlence dobrého výkonu za 

rozumnou cenu. 

Vrcholem naší výroby jsou dodávky 

našeho speciálního podvozku pod no-

sítka do vrtulníku z produkce AIRBUS 

Helicopters. Byly jsme osloveni jedním 

zahraničním subdodavatelem, abychom 

vyvinuli a poté i vyráběli tento produkt. 

V tomto procesu jsme museli přijmout 

standardy leteckého průmyslu, které 

jsou přísně a pravidelně kontrolovány. 

Podařilo se nám tak dostat do segmentu, 

který v našem oboru znamená nejvyšší 

možnou úroveň.

Co Vás ve firmě baví,  
čeho chcete dosáhnout?
Výroba je živel. Baví mě dávat tomuto 

živlu řád. Stále je co zdokonalovat, je to 

nikdy nekončící příběh.

Co je pro Vás naopak nejtěžší? 
Můžete shrnout svoji základní 
podnikatelskou filozofii?
Nejtěžší je práce s lidmi. V naší firmě 

kladu velký význam na mezilidské vztahy 

na pracovišti, vzájemnou důvěru, pocti-

vost, vstřícnost, pravdomluvnost. Chci, 

aby naši zaměstnanci chodili do práce 

nejen pro peníze, ale aby je práce i bavila. 

Mohu to pozorovat, když naši pracovníci 

vidí své výrobky v televizi při záchraně 

života, jak jim hned stoupá zdravé se-

bevědomí.

Kde všude působíte, jak vnímají vaši 
firmu zahraniční klienti?
Kromě domácího trhu máme nyní silnou 

pozici v Polsku, na Slovensku, v Balt-

ských státech a Bělorusku. Naše klíčové 

trhy v poslední době výrazně ovlivnily 

různé dotace, které na určitých trzích 

výrazně navýšily prodeje. Dlouhodoběji 

však platí, že určitou jistotou jsou pro nás 

státy střední Evropy. 

Jaké máte silné stránky?
Mojí silnou stránkou je vytrvalost.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Musím po pravdě přiznat, že manžel.

Co považujete za cennou radu,  
kterou jste v životě dostala?
Myslím, že jsem žádnou cennou radu, 

která by stála za zmínku, neobdržela. 

Celý život se však snažím prožít plno-

hodnotně a poctivě, abych při odchodu 

neměla výčitky svědomí.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Charakter, pravdomluvnost, důvěra, po-

ctivost. Na opačné straně je přetvářka, 

pokrytectví.

Kde ráda trávíte dovolenou?
Mám ráda moře. Byla jsem v mnoha ze-

mích, ale pravidelně se vracím na ostrov 

Brač v Chorvatsku. Také se ráda prochá-

zím v Alpách v Rakousku.

Co máte v plánu v osobním  
i pracovním životě?
Protože již v naší firmě pracují tři moje 

děti na manažerských pozicích, chci 

jim předat co nejvíce svých zkušeností 

z praxe, aby se mohly vyvarovat zbyteč-

ných chyb. V osobním životě bych se ráda 

naučila vychutnat si zasloužené volno.

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo? 
Abychom dokázali realizovat své sny, ale 

současně si uvědomili, že přitom záleží 

na našich myšlenkách a postojích. Naše 

záměry i tajné myšlenky ovlivňují ne-

jen náš vlastní úspěch, ale také úspěch 

druhých.

Je důležité dokázat se zbavit strachu 

a nenávisti, dát průchod lásce k sobě 

navzájem a dokázat milovat i sami sebe.

Která historická událost  
na Vás zapůsobila?
Jednoznačně srpen roku 1968.

S kým byste se ráda setkala? 
Člověk samozřejmě prochází vývojem 

během života. S tím se mění a vyvíjí 

i touha nebo pohled na to, s kým by se 

člověk chtěl setkat. V mém případě by to 

byli spisovatelé James Redfiekd a Lorna 

Byrne. 

Vaše motto? 
Na světe není nikdo takový, jako já. 

Děti Ing. Diany Ryskové

„Když Medirol vznikl v roce 1996, cíl byl jednoduchý: 

vyrábět jedny z nejlepších transportních prostředků  

pro pacienty na světě. Dnes mezi jeho další cíle patří 

pomáhat s imobilizací a bezpečným transportem pacienta. 

Od doby, kdy velké množství poranění či zhoršení 

zdravotního stavu nastalo nejen v místech neštěstí,  

ale i během zajištění a transportu pacienta, zaměřila 

se firma Medirol na inovaci technologií zajišťující 

nejbezpečnější transport pacienta ve všech směrech.“ 

MEDIROL s.r.o.
Dolní Dubňany 58, 67173 
tel: .+420 515 338 524
e-mail:medirol@medirol.cz
www.medirol.cz
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Slovo „callis“ znamená v latině stezka. 
Po té se Helena Mikulínová před více než 
20 lety vydala. Její firma vznikla v roce 
1993 a zabývala se prodejem zeměděl-
ských komodit. Od roku 2003 působí na 
trhu práce v oboru personálních služeb. 
Po letech práce a úsilí vybudovala Helena 
Mikulínová stabilní vyhledávanou firmu, 
která má důvěryhodné jméno mezi klienty. 
Úspěchu a ocenění své osoby a firmy si 
velmi váží a tvrdí, že je to úspěch nejen 
její, ale všech jejích kolegů.

Proč jste se odhodlala podnikat?
Důvodem byla skutečnost, že jsem chtěla 

být plně zodpovědná za všechna svá roz-

hodnutí. Když převezmete odpovědnost 

za své činy, můžete chyby vyčítat pouze 

sám sobě.

Co je podle Vás nejdůležitější  
v podnikání?
Důležité je dělat práci, která Vás baví, na-

plňuje a současně si věřit. Také je třeba 

nejen pracovat, ale i se „dobíjet“. 
Mezi významné aspekty, z nichž lze 

čerpat energii pro podnikání, patří pro-

žitky s rodinou a přáteli. Prostě trávit čas 

tam, kde cítíte upřímnost, přízeň, lásku 

a teplo.

Čím je firma  
Callis Inter výjimečná?
Odvádíme kvalitní práci, která se pozi-

tivně podepisuje na růstu firmy a spoko-

jenosti klientů. Jsme pyšní, že se řadíme 

mezi stabilní společnosti, působící v ob-

lasti personalistiky. Klienti dlouhodobě 

vnímají, že odvádíme vysoce odbornou 

práci při vyhledávání kandidátů – na 

základě jimi zadaných kritérií.

Jaké máte silné stránky?
Vírou, pílí, odvahou a slušností lze v pod-

nikání uspět.

Jaké jsou Vaše 
profesionální zásady?
Preciznost, odbornost, jednání fair play.

Čeho chcete ve firmě dosáhnout,  
jaký máte cíl?

Cílem společnosti je být i nadále silným 

hráčem na trhu práce, vnímat skutečnost, 

že naše práce má smysl, efekt a spoko-

jené klienty. Výhledově bych ráda roz-

šířila oblast svého podnikání o činnost 

rehabilitační.

Dostala jste v životě cennou radu, 
kterou se řídíte?
Řídím se heslem: Věř si a všechny pře-

kážky překonáš.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše a naopak?
Nejvýše je láska, zdraví, nejníže zloba, 

zášť a hloupost.

Máte čas na své zájmy? 
Ano, určitě, ráda trávím čas se svojí ro-

dinou, vnoučaty, věnujeme se společně 

sportu, jízdě na kole, lyžování. Také ráda 

čtu a tančím. 

Jaký je Váš oblíbený literární žánr?
Nemám vyhraněný literární žánr, čtu 

zrovna to, co mě baví a na co mám ná-

ladu. Např. Julia Zeyera, Dostojevského, 

Dumase a jiné. Nyní se mi například do 

rukou dostala zajímavá kniha o starém 

havajském učení HO'OPONOPONO. 

Za co ráda utrácíte?
Investuji jednak do cestování a s ním 

spojeného poznávání nových kultur 

a také do sportu.

Která historická událost Vás 
ovlivnila?
Určitě sametová revoluce, tuto dobu vní-

mám ve svém životě jako zásadní.

Motto:
Kdysi jsem měla na vysoké škole v rá-

mečku známý citát Jana Wericha:

„Když už člověk jednou je, tak má kou-
kat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, 
tak má být to, co je, a nemá být to, co 
není, jak tomu v mnoha případech je.“ 

„Zvýšíme produktivitu 

Vaší společnosti výběrem 

kvalitních kandidátů  

a pružně zareagujeme  

na Vaše potřeby  

v oblasti agenturního 

zaměstnávání.“ 

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY – pod patronací Microsoft

Helena Mikulínová, Ing.
majitelka Callis Inter s.r.o.

CALLIS INTER S. R. O. 

Společnost působící v oblasti personálních služeb, především v oblasti temporary, kdy propůjčuje 
vlastní zaměstnance uživatelům dle jejich požadavků. Tuto službu využívají klienti například 
při výkyvech výroby, při potřebě rozšířit pracovní tým, v době dovolených, inventur a jiných 
mimořádných akcí. Dále v oblasti recruitment, kdy na základě přesné specifikace klientů 
vyhledáváme vhodné kandidáty do trvalých pracovních poměrů. Zaměřujeme se jak na vrcholové 
manažerské pozice, střední manažerské pozice, tak i na výběr specialistů.
Naše společnost také poskytuje různá školení, externí zpracování mzdové a personální agendy, 
obchodní činnost a činnost daňových a účetních poradců.
"Zvýšíme produktivitu Vaší společnosti výběrem kvalitních kandidátů a pružně zareagujeme na 
Vaše potřeby v oblasti agenturního zaměstnávání."

Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, tel/fax: (+420) 224 152 109
e-mail: callis.interpha@zln.cz, www.callis-inter.cz

„Odvádíme kvalitní 

práci, která se pozitivně 

podepisuje na růstu 

firmy a spokojenosti 

klientů. Jsme pyšní, že 

se řadíme mezi stabilní 

společnosti působící  

v oblasti personalistiky. “ 
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Její láska k přírodě se stala životním po-
sláním. Po odchodu do důchodu si zřídila 
skromnou laboratoř, kde se pokusila vyro-
bit svůj bylinný preparát a tím vše začalo. 
Jako první v republice pak začala vyrábět 
tinktury z pupenů rostlin jako potravinový 
doplněk podporující léčbu, regeneraci 
organismu a očistu orgánů. Vybudovala 
společně s profesorem Pavlem Valíčkem 
zahradu českých i cizokrajných bylin, kte-
rou navštěvují lidé z celé republiky a kde 
najdete rostliny z Čech, Vietnamu a Číny. 
Její sen o úspěšné obdivované firmě se po 
mnoha letech tvrdé práce a úsilí vyplnil. 
To, že je dnes úspěšná, dokazují stovky 
lékařů a léčitelů, kteří s jejími preparáty 
pracují, klienti, kteří se na ni s důvěrou 
obracejí, obdiv veřejnosti a řada ocenění. 
Firma Naděje dodává do lékáren i většině 
našich předních velkoobchodů, kteří mají 
svoje obchodní sítě po celé ČR i v zahraničí. 
O její výrobky je stále větší zájem jak na 
českém tak zahraničním trhu.

Firma má v současné době v sorti-
mentu více jak sto druhů bylinných tink-
tur. Mimořádně účinné jsou tinktury 
vyrobené z pupenů rostlin.

V loňském roce u příležitosti oslav 
Univerzity Palackého v Olomouci byla 
oceněna za reprezentaci Univerzity Pa-
lackého v České republice i v zahraničí.

Paní magistro, gratulujeme Vám  
k významnému ocenění Vaší osoby 
i firmy. Po tak dlouholetém úsilí už 
byste mohla sbírat jen pocty  
a poděkování. Vnímáte to také tak?
Děkuji za přání. Pro mne je každá po-

cta a poděkování impulsem k další práci, 

která je pro mne tím nejdůležitějším 

v životě.

Co pro Vás tato všechna  
ocenění znamenají?
Samozřejmě mě každé ocenění potěší, 

ale pro mě je nejdůležitější skutečnost, 

že zviditelnění firmy a celé činnosti při-

spívá k solidnosti našeho podnikání a že 

se lidem přiblíží naše bylinné prostředky, 

o kterých se více dozví.

Když se ohlédnete zpět na svoje 
začátky, cestu, problémy, i výhry, 
udělala byste něco jinak?  
Co by to bylo?
Udělala bych asi vše znovu stejným způ-

sobem, i když jsem si vědoma, že to byla 

a dosud je tvrdá cesta, která ovšem firmu 

přivedla do této podoby. Vzpomínám na 

spousty kompromisů, které jsem musela 

udělat, aby se výroba rozvinula a zajistil 

se odbyt.

Jak si dnes obecně vede firma 
Naděje – můžete si, jako bývalá 
učitelka, dát známku?  
Bude to jednička s hvězdičkou?
Jak jste sama přísná na svoje 
produkty, výkony, jak se hodnotíte? 
Na co jste pyšná, kde naopak vidíte 
rezervy, nedostatky, problémy?
Těžko se člověk sám hodnotí, každý 

máme své plusy a mínusy, slabosti. Byla 

jsem na sebe vždy tvrdá a přísná. Pozi-

tivní činností jsou přednášky po celé 

České republice. Dnes již můžeme říci 

ne sta, ale tisíce přednášek, které občany 

informovaly o možnosti pomoci orga-

nismu bylinnou léčbou a nám přinášely 

práci. Rezervy a problémy vidím v or-

ganizaci firmy.

Obrací se na Vás a Vaše produkty 
téměř celý národ, jste známá, 

úspěšná a uznávaná i ve světě, jaký 
je to pocit? Jak s Vámi tyto pocty 
prožívá Vaše rodina, přátelé?
Že se na mne lidé obracejí a mohu jim 

poradit, je jednak úspěch, ale také záva-

zek a úvazek. Sama se nepovažuji za ně-

koho výjimečného a svou práci beru jako 

poctu a radost. Snad okolí pocty bere 

jako odměnu za mé úsilí, ale nezjišťuji to.

Nemohu se nezeptat, kde berete 
ve svém věku vitalitu, energii a sílu? 
Co Vás posiluje, 
povznáší a žene vpřed? 
Má na tom jistě podíl moje genetická vý-

bava, ale také sama se snažím přírodními 

prostředky podpořit organismus a také 

mne žene snaha pomoci lidem a radost 

z úspěchů.

Vytváříte stále nové produkty.  
Co je současným největším hitem?
Snažím se vytvářet nové produkty na nej-

větší problémy doby – posílení nervové 

soustavy, zvýšení imunity, pročištění or-

ganismu od všeho, co tam nepatří, tedy 

i bakterií a parazitů.

Každý produkt je na určitý zdra-

votní problém, ale v odběru vítězí topol 

na problémy s borelií, lichořeřišnice na 

očistu od bakterií, směs Neurosan na 

zlepšení stavu nervové soustavy, směs 

Amarit Forte na trávení a Chlamysan na 

chlamydie a podobné zátěže. Nejnovější 

výrobek – Aluven má za úkol očistit or-

ganismus od zátěží těžkých kovů.

Odměnou za Vaše úsilí je jistě 
pochvala a úcta, ale především 
úspěšné výsledky a pomoc Vašim 
klientům. Ty jsou největším důkazem 
toho, že Vaše práce má smysl a velký 
dopad na lidské zdraví a kvalitu 
života. Do jaké míry se podle Vás 
podílíte na zdraví člověka?
Odměnou za mou činnost je pochvala 

a úcta, hodně se o tom dozvídám 

z emailů, kde naše prostředky pomohly. 

Těchto pozitivních odezev od zákazníků 

mám již 4 šanony. Toto je pro mě důka-

zem, že je má cesta správná a pozitivní 

zprávy jsou mi posilou při překonávání 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny

Jarmila Podhorná, Mgr. 
majitelka firmy Naděje

„Mým největším 

životním bohatstvím 

jsou lidé kolem mne  

a vším, co dělám,  

jim chci pomoci.  

Výroba bylinných  

a pupenových tinktur  

je pro mě cesta,  

jak jim ukázat,  

že pomáhat a léčit lze  

i přírodní cestou.“ 

  Pěstuje a vyrábí bylinné 
tinktury v Brodku u Konice, 
jejichž výroba probíhá  
v provozu certifikovaném 
Státním ústavem  
pro kontrolu léčiv.

  Specializuje se na výrobu  
cenově dostupných přípravků  
bez nežádoucích účinků,  
které příznivě působí na 
organismus jako prevence, 
regenerace a zlepšení stavu 
při různých zdravotních 
problémech.

 Léčebný směr, kterým se zabývá  
se nazývá gemmoterapie  
a pojednává o významném 
působení výtažků z pupenů 
rostlin-gemmoterapeutik  
na lidský organismus.

 Bylinné produkty jsou 
zpracovávány bez chemických  
a konzervačních přísad.

 Vydala knihu Pupeny léčí, 
prezentuje se v médiích  
i televizních pořadech, pořádá  
80 přednášek ročně po celé 
republice.
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vzniklých problémů. Lidé jsou si již dnes 

vědomi, že prevence bylinnou léčbou jim 

může oddálit vznik civilizačních one-

mocnění nebo jim také zabránit a to, že 

k tomu mohu přispět, mě velice těší.

Co si přejete v tomto letoším roce?
Přeji si hodně zdraví všem i sobě a hlavně, 

aby příští rok přinesl lidem hodně po-

zitivního.

Jak pokračujete s Vaším parkem,  
co všechno v něm můžeme vidět,  
jaké stromy, keře? Na které jste 
nejvíce pyšná? Proč?
Zahradu pro pupeny máme již hotovou, 

vysazenou, dokonce i oplocenou. Na 2 ha 

jsou stromy hlavně v keřovité podobě, ze 

kterých bereme a budeme brát pupeny. 

Zahrada sama o sobě je takový světový 

unikát, je a bude též studijním prostřed-

kem pro studenty i obyvatele ČR. Dále je 

to takový pěkný kousek přírody. Máme 

zde i teplomilné stromy jako jinan, kaš-

tan jedlý, oskeruše či ořešák americký. 

Zatím neuhynuly a rostou.

Proč lidé, stále více věří přírodním 
produktům a vracejí se k přírodě?  
Je to dáno i dneší rychlou 
přetechnizovanou dobou?
Není na užívání bylinek ve vyšším 
věku, kdy je již člověk téměř vyčerpán, 
pozdě? Pomohou mu? V čem a jak?
Lidé se vracejí k přírodním produktům, 

z toho důvodu, že pomáhají. Gemmo-

terapie též pomáhá regenerovat organi-

smus a regeneraci potřebuje každý z nás. 

Musíme si uvědomit, že působí pomaleji 

a že léčba chce čas. Také pročišťují organi-

smus, což každý z nás potřebuje a zvlášť 

lidé ve vyšším věku, kdy organismus je 

již více zanesen. Nikdy na pomoc není 

pozdě. Pročištěním a regenerací se zvýší 

imunita organismu a orgány lépe pracují.

Jak vypadá Vás běžný den,  
najdete v něm prostor pro svůj 
odpočinek, radost?
V dopolední době řeším provozní záleži-

tosti, telefonáty s klienty i osobní konzul-

tace. V odpoledních hodinách jezdím na 

přednášky a řeším emaily. Tedy nedělám 

jen 8 hodin.

Ve volné době se snažím být prospěšná 

rodině, vnukům, přátelům. Pokud se mi 

to daří, tak mě to těší. Ve volném čase se 

také snažím rehabilitovat alternativními 

dostupnými prostředky této medicíny.

Jezdíte po přednáškách  
a propagujete vaše produkty.  
Lidé na ně nadšeně reagují.  
Jistě je to cestování pro Vás únavné, 
ale reakce přítomných lidí Vás jistě 
dobíjejí. Mám pravdu?
Přednášek mívám kolem 80 za rok. Už 

jen cesta např. do Ústí nad Labem či Dě-

čína bývá náročná, ale opravdu mě na-

bíjí reakce lidí a jejich zájem. Lidé mají 

i o přednášky u nás v Brodku u Konice 

čím dál větší zájem a v posledních letech 

jsou spojeny s návštěvou ukázkové by-

linkové zahrady i zahrady pro pupeny.

Co je Vaším největším přáním? 
Mým největším přáním je vidět kolem 

sebe zdravé a spokojené lidi, také v ro-

dinném zázemí je to důležité. Důležité je 

pro mne i to, aby firma měla dost práce, 

protože jsme v oblasti s velkou nezaměst-

naností a velká část mých pracovníků 

jsou mí žáci.

Vnímáte dnes svět jiným,  
než býval za Vašeho mládí?
Doba je opravdu jiná, mění se přístup 

k životu, k práci – prostě k hodnotám ži-

vota. V době mého mládí jsme neměli sice 

takové materiální hodnoty, ale byli jsme 

skromnější a přátelštější. Měli jsme rádi 

více přírodu, práci na zahradě a přírody 

jsme více využívali pro svůj život. V po-

slední době se začínají lidé znovu k těmto 

hodnotám vracet a společně s tím k růz-

ným druhům přírodní léčby. 
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Jiřina Sinkulová, jednatelka
Darovanský Dvůr Resort s.r.o.

Darovanský Dvůr Resort s.r.o. je jedním 
z největších resortů pro trávení volného 
času v ČR. Hostům je k dispozici zázemí 
Kongres & Golf hotelu Darovanský dvůr 
(100 pokojů, 242 lůžek), kongresový sál, 
spa ve stylu antických lázní, fotbalové hři-
ště, hřiště na volejbal a plážový volejbal, 
tenisové kurty, 27 jamkové golfové hři-
ště + 9 jamková golfová akademie, dále 
bowlingové dráhy, krytý plavecký bazén 
a mnoho dalších doplňkových aktivit. Celý 
areál je navíc zasazen v překrásné a vlídné 
krajině přírodního parku, nad meandrem 
řeky Berounky.  

Náplň práce jednatelky je nadmíru 
rozmanitá, má na starosti nejen gol-
fovou část společnosti včetně vedení 
agendy golfového klubu, který má více 
než 500 členů, ale pracuje i jako ob-
chodní manažer, personalista, podílí 
se na vedení v oblasti firemních financí, 
kontroligu a účetnictví, na plánování 
eventů, vyhledávání nových příležitostí, 
na starosti má rovněž kontakt s klienty 
a PR. DD je rodinnou firmou, kde je 
potřeba mít co největší přehled, vědět, 
umět a hlavně se nebát. 

Proč pracujete v tomto oboru? 
Opravdu mne to baví a přináší uspoko-

jení a pocit užitečnosti. Jsme rodinný 

podnik, kde je každý z nás nesmírně důle-

žitým článkem celého soukolí, kde každý 

ví, jaké má úkoly a povinnosti. Jsem pře-

svědčena, že rodinný podnik je v dnešní 

době nejefektivněji fungující firma. 

Čeho chcete dosáhnout ve firmě  
v následujícím období?
Ráda bych svými silami a intuicí co nej-

více přispěla k prosperitě, rozvoji a budo-

vání značky. A v budoucnu samozřejmě 

předala společnost v co nejlepší kondici 

mým dětem. 

Co je podle Vás pro firmu 
nejdůležitější?
 V našem případě, stabilita, dobré jméno 

společnosti, včasné vyřešení otázky ná-

stupnictví. 

Kdo je Vaším zákazníkem? 
Klienti firemních korporací, rodiny 

s dětmi, mládežnické golfové a fotbalové 

prázdninové kempy, hráči golfu, všichni 

ti, kteří u nás rádi tráví svůj volný čas. 

Všech našich hostů, malých i velkých si 

velice vážíme! 

V čem je podle Vás firma výjimečná, 
proč by měl zákazník vyhledat právě 
Vás?
Resort Darovanský dvůr je jedním z nej-

větších resortů pro trávení volného času 

v ČR. Naší výhodou je umístění v krásné 

přírodě, v příznivé dojezdové vzdálenosti 

od velkých měst a to, že nabízíme celo-

ročně zajímavé propojení gastronomie, 

hotelnictví a bezpočet volnočasových 

aktivit. Mezi naše silné stránky patří 

rozmanitost, široká nabídka služeb, ope-

rativnost a vřelý přístup k našim zákazní-

kům. Snažíme se, aby od nás naši hosté 

odcházeli co nejvíce spokojeni a rádi se 

k nám vraceli. Pracujeme ve službách 

Pozvánka

a proto tedy rádi sloužíme v tom dob-

rém smyslu tohoto slova.

 

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Rodiče a prarodiče, kteří mne odjakživa 

vedli k pracovitosti, zodpovědnosti,tr-

pělivosti, ctižádosti,vztahu k přírodě... 

Co považujete za cennou radu, kterou 
jste v životě dostala?
Spoléhej především sama na sebe. 

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak? 
Nejvýše figuruje jednoznačně poctivost, 

spolehlivost a pravdomluvnost. Nemám 

ráda nedochvilnost.

Za co ráda utrácíte peníze?
Za dobré jídlo, cestování, knihy, květiny 

a parfémy. Ráda také obdarovávám své 

nejbližší, to mi dělá největší potěšení. 

Co očekáváte významného  
v tomto roce? 
Věřím především v to, že se nám jako 

firmě bude nadále dařit a uspějeme 

v co největším počtu výběrových řízení. 

A také, že zvládneme plnit všechna na-

řízení a povinnosti legislativní povahy, 

kterých v posledních letech neúměrně 

přibylo. V soukromém životě doufám 

v pevné zdraví nejbližších členů rodiny, 

přátel a také v úspěch a spokojenost 

mých dětí. 

Jaké je Vaše oblíbené místo?
Mezi mé oblíbené destinace patří roz-

hodně Itálie a Francie. V Itálii miluji 

oblast Toskánska pro své výborné víno, 

vynikající jídlo a malebná městečka, jako 

je například San Gimignano. Z Francie 

mohu doporučit nezapomenutelné 

panoramatické výhledy ze silniček vi-

noucích se nad Riviérou, město Nice či 

horská městečka Éze a Gourdon, fran-

couzské středohoří a jeho vyhaslé sopky. 

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo? 
Věřte, že pracovitostí, upřímností, trpě-

livostí a dobrými vztahy, nejen v rodině, 

se dá dosáhnout i těch nejvyšších cílů.

S kým byste se ráda setkala? 
Momentálně mne napadá Richard Bran-

son, jelikož jsem nedávno v Maroku 

navštívila jeho úžasný resort Kasbah 

Tamadot, ležící přímo na úpatí horského 

masivu Atlas. Následně jsem si vyhledala 

více o jeho cestě k úspěchu. Líbí se mi 

ta jeho buldočí povaha a to jak dokáže 

spojit pracovitost s odpočinkem a ne-

bojí se občas i trochu šokovat společnost, 

vybočit z řady společenských konvencí 

a představ. 

Vaše motto? 
Co mě nezabije hned, to mě jen posílí. 

Stres omlazuje. 

DAROVANSKÝ DVŮR RESORT s.r.o.
sídlo: Nádražní 28, 301 00 Plzeň 
působnost: Darová 3; 338 24 Břasy
www.darovanskydvur.cz
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Dagmar Šoupalová
www.freevogue.it

Ing. Lenka Šťastná
www.bpwcr.cz

Ing. Eva Štěpánková
www.ryor.cz

Ing. Helena Štěpánová
www.aspekt.hm

Markéta Švedová
www.recruit.cz

Ing. Jana Švenková
www.mazars.cz

MUDr. Ludmila Šulcová 
Hejnalová
www.plasticka-chirurgie

-sulcova.cz

MUDr. Barbara Taušová
www.cmcpraha.cz

Renata Telínová
www.scanservice.cz

Martina Taborsky
www.fashionmartina.eu

Luďka Tomešová
www.tiskarnalt.cz 

Eliška Tomková 
www.elisha-mode.cz

Ing. Dana Trávníčková, 
CSc.
www.danytravel.cz

PhDr. Martina Trojanová
www.psycholog-trojanova.cz

Dana Uhříková 
www.ekologickytisk.cz

Veronika Ujčíková
info@veronique.cz

MUDr. Lucie Valešová
www.duovize.cz

Šárka Vaňková
www.sanatorium-kolin.cz

Irena Vavrušková
www.vlasovestudiovavruskovi.cz

Linda Vavříková
www.firmanazazitky.cz

Vegall Pharma
www.vegal.cz

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

PhDr. Jana Veselá
www.Atelierstribra.cz

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

Petra Veselá
www.zlatykoralek.cz

Veronika Vinterová
www.nahoda.com

MUDr. D. Vídenská
www.krasa-zdravi.cz

Jana Vojáčková
www.japavo.cz

Iveta Voltrová
www.magnumna.cz

Dragan Vujovič
www.viteznamysl.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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Matuzalem  
„Molekula života“

Matuzalem je patentovaný unikátní fl avonoidový komplex, jehož vědecky ověřené účinky jsou 
fenomenální. Matuzalem je velmi silný antioxidant, který zajišťuje eliminaci toxických látek 
v organismu. Tento fl avonoidový komplex, složený výhradně z nejúčinnějších biofl avonoidů, 
které jsou nejstaršími molekulami na Zemi s věkem více než tři miliardy let. Molekuly nachá-
zející se v tomto prostředku poskytují významnou ochranu našim buňkám a prokazatelně 
ochraňují před různými degenerativními vlivy. Má výrazný vliv na dobré zdraví, dlouhověkost, 
vitalitu, růst a obnovu.

Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE  
objednávky na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301 poradna: 582 391 254  

798 46 Brodek u Konice 3   
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu     

www.nadeje-byliny.eu
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„Molekula života“


