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Vážení čtenáři,
srdečně vás vítám u čtení publikace Svět výjimečných a dovolte mi hned na začátku malé
zamyšlení.
Říká se, že mít otevřené oči dokořán, je první zárukou úspěchu.
Souhlasím. Pozorovat a vnímat okolní svět pod správným úhlem pohledu, umět
vyhodnocovat a řešit situace s nadhledem a spravedlivě, správně se rozhodovat, vytvářet
hodnoty, umět riskovat, být příkladem, pomáhat druhým… To vše jde daleko lépe s očima
otevřenýma dokořán. A také s otevřenou myslí, srdcem a… dveřmi.
Mám na mysli především ty pomyslné dveře, ty, které otevírají obzor a cestu ke snům
a plánům. Dveře, za kterými třeba někdo stojí a čeká na nás. Aby poradil, sdílel a třeba
nás lépe nasměroval, ukázal správný vchod. Často si totiž na svá bedra klademe více
odpovědnosti, práce a závazků, než ve skutečnosti uneseme. A ač jsme zkušení letití
podnikatelé, může se stávat, že pod tíhou termínů nestíháme.
Zkusme se proto občas zamyslet nad tím, zda a kde máme stále otevřené dveře dokořán.
V rodině, u přátel, mezi kolegy.
Zkusme brát častěji za kliku.
A vejít.
Možná budeme mile překvapeni.
Přeji vám příjemné čtení příběhů výjimečných lidí, těch, kteří mají oči, mysl i srdce
dokořán a otevírají ty správné dveře.

Lumír Kozubík
majitel SEPOS spol. s r.o. Jihlava
Nejlepší lídr kraje Vysočina 2018
www.sepos cz
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SVĚT VÝJIMEČNÝCH

JSTE VSTOUPILA DO OBORU
ZEMĚDĚLSTVÍ? ZMÍNILA JSTE, ŽE SI
VÁS NAŠLO SAMO?

Byla to vlastně velká náhoda. Jeden můj
student na strojní průmyslovce mi řekl,
že jeho strýc v zemědělském družstvu
shání ekonoma. Já, městská holka, která
do té doby se zemědělstvím nepřišla do
styku, jsem si řekla, že to můžu zkusit.
Zkusila – a zůstala u toho.

PRO MĚ JE
ZEMĚDĚLSTVÍ OBOR
S DUŠÍ A SRDCEM

2

PRACOVITOST, ÚSILÍ, POVAHA,
ŠTĚSTÍ… NEBO VŠECHNY FAKTORY
DOHROMADY, KTERÉ VÁS
PŘIVEDLY POSTUPNĚ K NEJVYŠŠÍM
POZICÍM V OBORU A K VEŘEJNÝM
OCENĚNÍM ?

Přesně nad touto otázkou jsem se zamýšlela, když jsem si připravovala nedávno
svůj projev na mezinárodní konferenci
v Nové galerii na Pražském hradě – KlíMĚLA BYSTE TO V DNEŠNÍ DOBĚ
čové faktory úspěchu, na kterou jsem
SNAZŠÍ NEBO NAOPAK?
byla pořadatelem pozvána s žádostí o vyJSTE NAZÝVÁNA PRVNÍ ŽENOU
Myslím, že snazší, minimálně v tom, že stoupení. Bylo to pro mě zajímavé přeČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, VNÍMÁTE
dnes je společnost podstatně tolerant- mýšlení a vlastně i taková malá vnitřní
SE TAK?
nější ke svobodným matkám. Navíc psychoanalýza, kdy se mi promítl celý
(Smích) Rozhodně se vnímám být ženou existuje řada služeb, které péči o dítě můj život, nejen profesní, ale i ten součeského zemědělství. Strávila jsem s ním usnadňují. A v té pracovní stránce kromý. Tak jako vždy stojí za úspěchem
již skoro čtvrt století, takže já a země- přece jen už pominula doba, kdy žena zřejmě ten správný mix všech faktorů,
dělství už k sobě prostě patříme. Jestli na vedoucí pozici byla vnímána, ales- které jste vyjmenovala. O mně přátelé
první ženou – to není podstatné. Pro mě poň některými, jako cosi nepatřičného. říkají, že jsem velmi pracovitá, a asi na
je důležité, že zemědělství je obor s duší Žena tehdy musela pracovat tvrději než tom něco bude. Důležitá je pro mě rova srdcem a jsem ráda, že jsem s ním svůj muž pro dosažení stejné pozice a stej- nováha mezi pocitem štěstí a úspěchem,
život mohla spojit.
ného ocenění, musela překonávat řadu protože ta je vratká a člověk o ní musí
předsudků.
neustále pečovat.

P

o absolvování Gymnázia J. K. Tyla
v Hradci Králové v r. 1987 pokračovala studiem na Vysoké školy ekonomické,
kde v r. 1992 získala titul inženýr. Svoji
pracovní kariéru zahájila ve školství, na
Střední průmyslové škole strojní v Hradci
Králové učila výpočetní techniku a ekonomiku.
V Zemědělském družstvu Všestary
začala pracovat v r. 1996 na pozici ekonoma, za rok se stala finanční ředitelkou,
a již v r. 2009 se stala ředitelkou družstva
a předsedkyní představenstva. Stala se tak
historicky první ženou – předsedkyní představenstva zemědělského družstva v ČR.
Je společensky aktivní, podporuje komunitní život na venkově, pomáhá neziskovým organizacím (Dětský domov
Nechanice, stacionář Daneta v Hradci
Králové, hasičská a myslivecká sdružení
v celém mikroregionu), podporuje udržování kulturního dědictví národa formou
financování obnovy církevních objektů.
Organizuje velmi úspěšnou Oslavu Všestarské cibule a Nivy, které se účastní přes
3 000 návštěvníků.
Pravidelně je zvána jako odbornice pro
oblast zemědělské výroby a manažerka
k diskusím a prezentacím na rozličných
fórech určených jak pro odbornou, tak
laickou veřejnost.
V anketě Zvolte ženu měsíce společenského magazínu OnaDnes se umístila
na základě hlasování čtenářů na prvním
místě.

odolný tlakům na změnu. Potřebovala
jsem maximální nasazení, abych do toho
pronikla. Doma jsem přitom měla dvouleté dítě, které jsem vychovávala sama.
Bylo mi dvacet sedm a musela jsem
obstát mezi ostřílenými chlapíky, kteří
se v zemědělství pohybovali celý život.
Nebylo to snadné, chvíli trvalo, než jsem
získala respekt.

PROČ SI MYSLÍTE, ŽE VÁS TAK

Motto:
„Žít v harmonii
s přírodou
a naslouchat
ženské intuici.“

Osobní ocenění:
• Držitelka titulu
Lady Pro 2013
• TOP 10 Manažer roku 2015
• Manažerka odvětví
zemědělství
a služby

Ing. Monika NEBESKÁ
předsedkyně představenstva a ředitelka Zemědělského družstva Všestary,
předsedkyně představenstva společnosti Vital odbytové družstvo, jednatelka
ve společnostech AGROCHOV spol. s r.o., Vital komodity s.r.o., Bohemia
Fresh s.r.o., FytAgro s.r.o., FytEko s.r.o., Bruinsma Agrotechnics s.r.o.,
předsedkyně kontrolní komise Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR, z.s., členka představenstva Svazu pěstitelů
cukrovky Čech a Okresní agrární komory Hradec Králové, členka dozorčí
rady Zelinářské unie ČR.
www.vsestary.cz

ZD Všestary
Agriculture group

VIDÍ VEŘEJNOST, JE U NÁS MÁLO

KDY JSTE ZAČALA POPRVÉ

ŽEN, ANGAŽUJÍCÍCH SE V TOMTO

VNÍMAT PŘÍLEŽITOST A CHUŤ

25 LETY, JAKÉ JE, PŘEDEVŠÍM

ODVĚTVÍ?

„PŘILOŽIT VÍCE A SMYSLUPLNĚ

VAŠÍ ZÁSLUHOU, DNES?

Zemědělství bylo po dlouhá léta – zvláště
na manažerské úrovni – výlučně mužským oborem. Myslím ale, že se to v posledních letech dost mění a tak, jako v jiných oborech, i v zemědělství se ženy
dost emancipují, což je dobře. My ženy
přistupujeme i k řízení přece jenom jiným způsobem než muži, dokážeme využívat ženskou intuici, empatii i pověstnou schopnost multitaskingu. Nevidím
jediný důvod, proč by právě zemědělství
mělo být o tyto schopnosti ochuzeno.
V naší společnosti máme řadu mladých
kolegyň, které jsou velmi šikovné.
POJĎME SE PROSÍM OHLÉDNOUT
ZPĚT, PO STUDIÍCH JSTE
NASTUPOVALA ROVNOU DO
VŠESTAR? PROČ? JAKÉ BYLY
ZAČÁTKY MLADÉ INŽENÝRKY
V ZEMĚDĚLSKÉM DRUŽSTVU?

Těžké, velmi těžké. Družstvo v 90. letech
bylo jak vystřižené ze socialistického
filmu. Systém byl zastaralý, ale dost

JAKÉ BYLO ZD VŠESTARY PŘED

RUKU K DÍLU“ A PODÍLET SE NA

JAKOU MÁ POZICI V NAŠÍ

VÝVOJI DRUŽSTVA?

REPUBLICE, CO VŠECHNO

BYLO TO IHNED AUTOMATICKY

„PRODUKUJE, PĚSTUJE, NABÍZÍ...“?

NEBO VÁM NĚKDO PODAL

NA CO JSTE Z TOHO VŠEHO

POMOCNOU RUKU, MOTIVOVAL

NEJVÍCE PYŠNÁ?

VÁS,VĚŘIL VE VÁS? BYLA JSTE TO

Náš podnik obhospodařuje 3.300 hekVY, KDO SI DAL PŘEDSEVZETÍ „TADY
tarů půdy a naší chloubou je zcela jistě
A TEĎ“ NĚCO DOKÁZAT?
Všestarská cibule, které sklidíme až
Předsevzetí něco dokázat jsem v sobě 7 tisíc tun ročně, a pěstování brokolice,
měla asi vždycky. Jsem Kozoroh. Ve Vše- kde s obhospodařovanou plochou téstarech mě ale velmi ovlivnil tehdejší šéf, měř 50 ha patříme mezi největší pěsvelmi motivující silná osobnost, který titele v rámci EU. Kromě rostlinné výmě v mnohém inspiroval a mnohému roby chováme 1 600 kusů skotu a ročně
mě naučil. Jsem mu za to vděčná.
vyprodukujeme 9 milionů litrů mléka.
Zemědělskou techniku dodáváme dva
BĚHEM 25 LET VAŠEHO PŮSOBENÍ
a půl tisíci zákazníků.
V ZEMĚDĚLSTVÍ JSTE TOHO
V praxi využíváme nejnovější trendy
DOKÁZALA NA JEDNU KŘEHKOU
jako dronové snímkování, družicové
KRÁSNOU ŽENU OPRAVDU
analýzy, principy precizního zemědělMNOHO A BYLA ZA TO NÁLEŽITĚ
ství právě tak, abychom půdě i rostlinám
MNOHOKRÁT VEŘEJNĚ OCENĚNA.
dali v pravý čas přesně to, co potřebují.
V ČEM PODLE VÁS TKVÍ TENTO
Vedle ekonomických úspor snižujeme
VÁŠ ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH? BYLY
zátěž životního prostředí, půdy si vážíme
TO NÁHODY, VAŠE GENY,
a věnujeme jí dostatečnou péči.
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JAK BYSTE ZHODNOTILA

a uspokojení z výsledku. Takže mi to za
to zatím pořád stojí.

OBECNĚ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
A POROVNALA HO S JINÝMI
ZEMĚMI V EVROPĚ? JAKOU MÁME

KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE

POZICI V EVROPĚ, JAK JSME

OVLIVNIL?

VNÍMÁNI?

Samozřejmě rodiče a taky babička.

České zemědělství má velmi dobrou úroveň. Zemědělství má u nás tradici, půdě
rozumíme, jsme šikovní a nápadití, umíme
využívat technologie, které neškodí životnímu prostředí. Myslím, že škodíme
sami sobě, když pod vlivem módní vlny,
na které se veze trend biopotravin, kupujeme často zahraniční produkty, které jsou
k nám často dováženy za cenu dlouhého
skladování a nadměrného chemického
ošetření. Měli bychom mít více sebevědomí a uvědomit si, že naši zemědělci
dokáží vyrobit kvalitní produkty a přitom
je jedno, jak velkou plochu obhospodařují.
Neměli bychom dělit zemědělské podniky
na velké a malé, ale na ty, které hospodaří
na půdě zodpovědně a šetrně tak, aby ji
uchovaly i pro budoucí generace, a na ty,
které ji bezohledně drancují.

CO JSTE SI ODNESLA DO ŽIVOTA
OD SVÝCH RODIČŮ NEBO JINÝCH
ČLENŮ RODINY?

Vedli mě k pracovitosti, samostatnosti
a hospodárnosti. Jsem jim za to vděčná,
protože to jsou schopnosti v životě velmi
užitečné.
ČÍM JSTE CHTĚLA BÝT JAKO DÍTĚ?

PROSADILA, CO JEŠTĚ MÁTE
V PLÁNU? (VIZE, PROJEKT, ATD…)

SILNÉ STRÁNKY
Je vytrvalá, spoléhá se sama na sebe.
Hodně dá na instinkt a první dojem.

ZMĚNILA BYSTE NĚCO, POKUD

Vrátit čas bych nechtěla. Když si představím, co by mě čekalo práce …(smích).
Samozřejmě, že jsem udělala řadu chyb,
ale právě ty chyby a dílčí neúspěchy člověka posouvají. Líbí se mi citát spisovatele Lewise: Možná, že se nemůžete vrátit
zpět a změnit začátek. Ale můžete znovu
začít tam, kde jste, a změnit konec.
CO VÁM VAŠE PRÁCE, PODNIKÁNÍ,
PROFESE DÁVÁ, CO VÁM BERE?

Práce mi bere bezesporu převážnou část
mého času a energie. Ale dává mi radost
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PENÍZE?

Do vzdělávání, do cestování a – jako každá správná žena – do hezkého oblečení
a péče o svůj zevnějšek.

U NÁS NEBO V ZAHRANIČÍ?

PŘEJETE, CO JSTE V NĚM DOPOSUD

BYSTE MOHLA VRÁTIT ČAS?

DO ČEHO RÁDA INVESTUJETE

Učitelkou. Vždycky jsem měla ráda děti,
jezdila jsem na dětské tábory, dělala ve- MÁTE DOSTATEK ČASU SI
doucí a nakonec jsem chvíli i opravdu ODPOČINOUT?
učitelkou byla.
To víte, že mám pocit, že ne…Vždy, když
mám pocit, že mám málo času, připoKDE RÁDA TRÁVÍTE DOVOLENOU?
menu si, že ho máme všichni stejně. Je
MÁTE NĚJAKÉ OBLÍBENÉ MÍSTO
jen na nás, jak si ho zorganizujeme.

CO NEJVÍCE VAŠEMU OBORU

Přeju našemu zemědělství a vlastně
i celé společnosti maximum zdravého
selského rozumu, zajištění co největší
soběstačnosti v prvovýrobě, moderní šetrné postupy péče o půdu a samozřejmě
spokojeného spotřebitele.

Ráda se hezky a žensky oblékám, líčím
se, občas se odměním šperkem či novou kabelkou. Nemám ale moc času
trávit v kadeřnictví. Do kosmetických
salonů či na různé wellness procedury
chodím naprosto výjimečně. O to víc si
to užiju, když se to někdy zadaří. Hraju
tenis, v zimě si jezdíme zalyžovat do Alp
a tam si ráda zajdu třeba na relaxační
masáž.

Cestuji ráda, ať už po evropských met- S KÝM BYSTE SE RÁDA SETKALA?
ropolích nebo v exotičtějších destinacích. Je tolik zajímavých lidí! Ráda bych se
Asi nejraději se ale vracím do Alp, v zimě setkala třeba s letošní jubilantkou paní
lyžovat, v létě za turistikou a krásnými Medou Mládkovou. Líbí se mi její živýhledy.
votní energie, kterou asi nejlépe vyjadřuje její prohlášení: „Já jsem vždycky
JSTE ELEGANTNÍ KRÁSNÁ ŽENA,
všechno dotáhla. Ale pamatujte si, že to
KOLIK PÉČE SI VĚNUJETE V OBLASTI vyžaduje velkou odvahu. Co chcete, to
KOSMETIKY, MÓDY, RELAXACE,
můžete, jen to nesmíte vzdávat“. Je to
SPORTU... DO ŽENSKÝCH RADOSTÍ?
opravdu inspirativní dáma.

ZD VŠESTARY

ŽEBŘÍČEK HODNOT

OCENĚNÍ A ÚSPĚCHY FIRMY:

Stále více si uvědomuje,že na prvním místě je zdraví.
Umí si vážit toho, co má a hlavně lidí, které kolem sebe má.

Všestarská cibule je zapsána v rejstříku chráněných zeměpisných značení a chráněných značení původu.
ZD Všestary je držitelem značek KLASA, TOP DELIKATESA, certifikace BIO,
HACCAP, ISO, GLOBAL.A.P. a Donau soja.
ZD Všestary patří mezi největší producenty cibule v Evropě. Všestarská cibule vyniká velkým podílem vitamínu B3
a železa. Dále je významným producentem brokolice, pšenice, cukrovky, sóji GMO free, sladovnického ječmene,
řepky olejky a krmných plodin. Družstvo také chová skot, především pro výrobu mléka, z něhož se vyrábí i sýr Niva.
Je významným hráčem na trhu se zemědělskou technikou, zahradní technikou a nářadím.
Zastupuje například značky Kubota, GiANT, STRONGA, Weibang, Ryobi a mnoho dalších.

OBLÍBENÝ LITERÁRNÍ ŽÁNR
Kniha Čtyři dohody, kterou sepsal Miguel Ángel Ruiz a je průvodcem
osobní svobodou skrze moudrost starých Toltéků.

CENNÁ RADA, KTEROU V ŽIVOTĚ DOSTALA
Nehřešte slovem. Neberte si nic osobně.
Nevytvářejte si žádné domněnky.
Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete.

Součástí Všestary Group je i 6 dceřinných společností - Vital Czech, Vital komodity,
Vital odbytové družstvo, FytAgro a AGROCHOV.
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KNIHY, KTERÉ POMÁHAJÍ
POCHOPIT DNEŠNÍ SVĚT
Danu Trávníčkovou, autorku trvale narůstající jedinečné populárně naučné knižní řady,
jsem poznala asi před patnácti lety. Ihned mě upoutala svým entuziasmem,
originálním přístupem a cílevědomostí. Nic z toho se za léta nezměnilo.
Jen po procestování a poznání většiny světa se pustila se stejným zápalem
do fundované výpovědi o něm. A to ve čtenářsky přívětivé podobě.
CO VÁS VEDLO K PSANÍ
KNIH ŽÁNRU, KTERÝ JSTE
NAZVALA „CESTO-FAKTOPISY“

Čím víc jsem cestovala, tím víc jsem
viděla vazby a souvislosti – jak mezi
zeměmi navštívené části světa, tak její
vztahy k dalším částem světa. Zvlášť mě
zajímaly vazby k Evropě a k naší zemi.
Na knižním trhu jsem nenacházela literaturu, která by to postihovala a tak jsem
se už poměrně dávno rozhodla, že takové
knihy později napíšu.
Před osmi lety jsem mnohaletou etapu
výhradně cestování ukončila (současným

občasným výletům na dosud nepoznaná
místa v Evropě tak neříkám) a pustila
se do dlouho promýšleného projektu: o
světě v souvislostech. Od té doby vychází
každý rok jedna kniha o jednom kontinentu či jiném kulturně-historickém
regionu jako výsledek zpracování mé bohaté informační munice, podložený věcným cestovatelským svědectvím a proložený stovkami doprovodných barevných
fotografií a názornými mapkami.

PŘÍNOSNÝCH?

Mnoho let života jsem strávila na cestách se snahou poznat z každé navštívené
končiny co nejvíc ze všech hledisek – kde
se tam lidé vzali, co je až do současnosti
potkalo, o jejich etnicích, kultuře, jak je
ovlivnil charakter přírody a případně
výskyt přírodního bohatství, a také jak
je formovalo celé okolní dění.
Touhou poznat svět jsem byla odjakživa posedlá. Byla doba, kdy ji realizovat
nebylo jednoduché, zato pak jsem si to
důkladně vynahradila. Během několika
desítek let jsem si vybudovala rozsáhlou
odbornou knihovnu a navíc ještě vlastní
archiv z výstřižků novin a časopisů, až
postupně zabral několik skříní. Později
dostal i elektronickou podobu. Vše
pěkně uspořádané. Ať jsem se vydala
kamkoli, měla jsem pro přípravu cesty
k dispozici přímo informační poklady.
Kvalitní příprava je totiž základ. A pak
je také třeba každou cestu důkladně zadokumentovat, včetně její fotografické
části.
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do které napsal předmluvu a také ji do

Prahy přijel slavnostně uvést legendární
cestovatel Ing. Miroslav Zikmund. Přestože byl předtím o totéž mnohokrát požádán, udělal to v jediném případě – poté,
co si knihu Dany Trávníčkové před jejím
vydáním přečetl. Letos v říjnu vyjde osmý
cesto-faktopis, příběh dalšího kusu světa

„za naším obzorem“.
CESTOVÁNÍ JE SEN

Ing. Dana
TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
cestovatelka a spisovatelka

Původní profesí programátorka a systémová analytička. Od studentských let souběžně externí průvodkyně zahraničních turistů. V letech
1972 až 1986 učila na Vysoké škole ekonomické.

– KNIH ČTIVÝCH, POUTAVÝCH
A PŘITOM INFORMAČNĚ TAK

J

ako první vyšla kniha Sen o Tichomoří,

V roce 1990 si založila cestovní kancelář Dany Travel, zaměřenou na
příjezdový cestovní ruch do ČR.
V roce 1998 komerční podnikání opustila a pak do roku 2011 systematicky procestovala 80 zemí. Po každé z nich přidala věcně psaný
cestopis s bohatou fotodokumentací na své webové stránky. Celkem
poznala přes 120 zemí všech kontinentů.
V roce 2011 se z cestovní kanceláře Dany Travel stalo nakladatelství
pro vydávání vlastních knih osobitého žánru, který nazvala „cesto-faktopis“. Je to populárně psaná literatura faktu, která přináší vždy
souhrnnou výpověď o jednom kulturně-historickém regionu světa,
o jeho historii i současnosti, etnicích, kultuře, a to ve vazbách a souvislostech. Podloženo osobním cestovatelským svědectvím a doplněno stovkami barevných fotografií.
Každý rok vychází jedna kniha.

www.danytravel.cz

MNOHA LIDÍ, ALE CHYBÍ JIM
POTŘEBNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY.
PROMIŇTE, ŽE SE PTÁM,
ALE JAK JSTE TO ŘEŠILA?

To je samozřejmě kardinální záležitost. Já jsem si na to vydělala. Pěkné
je, že to bylo aktivitou, která byla také
splněným snem. Původní profesí jsem
programátorka a systémová analytička.
K tomu jsem ještě byla od studentských
dob externí průvodkyně. Řadu let jsem
učila na Vysoké škole ekonomické –
nejen na našem oboru, ale také můj
vlastní kurs aplikace počítačů v cestovním ruchu pro katedru cestovního
ruchu. Na toto téma jsem psala i dizertační práci a oba své obory tak už
dávno propojila.
Moc se mi to hodilo v roce 1990, kdy
jsem si – hned jak to bylo možné – založila cestovní kancelář. Byla specializovaná na to, co jsem dobře znala – na
příjezdový cestovní ruch (skupiny zahraničních návštěvníků, tématické akce,
kongresy). Během dřívějších let průvodcování jsem si často představovala, jak
bych leccos dělala jinak a nyní jsem tu
možnost měla. K mému nadšení moje
představy fungovaly. A kromě potěšení
z práce, kterému se máloco vyrovná, to
bylo úspěšné i finančně.
Během let provozování příjezdové
cestovní kanceláře jsme na dovolenou
vyráželi s manželem (lékařem) někam
do světa. Nejdřív to bylo bylo se zakoupeným zájezdem nějaké jiné cestovní
kanceláře. Zkraje fajn, ale pak neslučitelný požadavek „co nejvíc za co nejmíň“
vedl k tomu, že jsem cesty pro nás radši
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připravovala sama. Jeli jsme do Afriky,
Asie, Austrálie, do Tichomoří.
V roce 1998 jsem se z více důvodů
rozhodla ukončit prosperující činnost
a nadále už jen cestovat a poznat ze světa
co nejvíc. A tehdy souhrou okolností,
jak to tak chodí, jsem začala brát s sebou i malou skupinku spolucestujících.
Náhoda prý přeje připraveným. Mně nabídla nový přístup k dalšímu cestování
a já jsem ji využila. Formálně pod hlavičkou mé cestovní kanceláře jsem během
13 let 1998–2011 připravila poznávací
cesty do 80 zemí se stejným komplexním pojetím jako byly ty naše dosavadní – bez omezujících kompromisů.
Takové nemohly být komerční a také
nebyly. Obě strany byly spokojené. Za
nadstadardní zájezd zaplatili klienti jen
náklady ve vyjednaných velkoobchodních cenách – a já jsem stále cestovala
podle svých jasných představ. Moc mi
to také pomohlo překonat velkou bolest,
když mi jednoho letního rána u nás ve
Vokovicích manžel náhle zemřel.
KDY JSTE DOŠLA K ROZHODNUTÍ,
ŽE SE UŽ JE ČAS SE PUSTIT DO
PSANÍ?

Do psaní jsem se pustila poté, co jsem procestovala vše, co jsem měla v plánu a co
poměry ve světě dovolily. Třeba do Jemenu
či Iráku jsem se podívat chtěla také, jenže
nikdo nemohl vědět, co nastane.
Poznávací cestování, jak jsem ho popsala, je nesmírně časově náročné. Po
oněch třináct let jsem nedělala v podstatě
nic jiného než střídala tři fáze cestování,
kterými jsou příprava, vlastní cesta a pak
následná dokumentace.
A podobně „celého člověka“ si vyžaduje napsání každé knihy, zvláště když
i veškeré nakladatelské záležitosti jsou
také moje práce.
PROČ VLASTNÍ NAKLADATELSTVÍ?

Nakladatelství jsem si založila z více důvodů a jedním z nich byla cena – aby
kniha s požadovanými parametry (kvalitní papír, celobarevná, profesionální
zpracování) byla dostupná co nejširšímu
okruhu čtenářů.
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SEN O TICHOMOŘÍ

O RÁJÍCH A PEKLECH

PŘÍBĚH ÍRÁNU,

O Polynésii, Melanésii a Mikronésii.
S předmluvou legendárního cestovatele
Ing. Miroslava Zikmunda.
160 stran, 300 fotografií a mapek, 299 Kč

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

MONGOLSKA A TURECKA – ŘÍŠÍ,

Dramatický příběh nádherného regionu
od Barmy (Myanmaru) po Filipíny.
296 stran, 800 fotografií a mapek, 449 Kč

KTERÉ POHNULY

JIŽNÍ AMERIKOU NA KONEC SVĚTA

PŘÍBĚH MEXIKA, ZEMÍ STŘEDNÍ

A PAK DÁL DO ANTARKTIDY

AMERIKY A KARIBIKU

O Mexiku a jeho slavných civilizacích,
o sedmi středoamerických zemích od
Guatemaly po Panamu s dodnes živými
indiánskými tradicemi, o ostrovních
zemích Antilského souostroví a o třech
Guyanách na severním pobřeží Jižní
Ameriky.
PŘÍBĚH ČERNÉ AFRIKY
Vnáší systém do pohledu na země Zá- 248 stran, 500 fotografií a mapek, 399 Kč
padní, Střední, Jižní a Východní Afriky.
Příběhy všech subsaharských zemí jsou PŘÍBĚH ARÁBIE
O arabském světě panují obecně značné
poutavé, mnohé přímo strhující.
320 stran, 580 fotografií a mapek, 499 Kč nejasnosti – počínaje tím, o které
země se vlastně jedná. Příběh o tom,
kde arabské etnikum vzniklo, co se
MAGICKÝ SVĚT INDIE A HIMALÁJE
O třech částech Jižní Asie: země na In- v souvislosti s ním stalo a jak to ovlivdickém poloostrovu, ostrovní země a hi- nilo celý svět – v kontextu s civilizamalájské země. Zdejší úžasná starobylá cemi od slavných starověkých po naši
kultura a náboženské směry ovlivnily evropskou.
360 stran, 830 fotografií,
velkou část světa.
232 stran, 500 fotografií a mapek, 349 Kč 30 názorových mapek, 549 Kč
O starých civilizacích Jižní Ameriky,
o tom, co se v ní od „objevení“ Ameriky
událo a jak to změnilo celý svět. Dramatický příběh unikátní Antarktidy.
224 stran, 400 fotografií a mapek, 349 Kč

S cestovatelem Ing. Miroslavem Zikmundem

Vydávání knih je finančně velice náročné a protože mi během cestovacích
let dříve vydělané finance došly, vydala
jsem první dvě knihy za celoživotní
sbírku obrazů, třetí za nějaké zděděné
pole a pak přišel na řadu i rodinný
dům. Nijak nelituji, vždyť to jsou jen
věci. Žiji teď v pohodlném bytě, kam se
mi vešly knihovny, stále v mých milých
Vokovicích u šáreckého lesa. A kde se
mi pěkně píše.
KDE SE VZALA TA POTŘEBA
PŘEDAT OSTATNÍM TO, ČÍM JSTE SE
– JAK ŘÍKÁTE – OBOHATILA?

Mnohokrát jsem si všimla, že přes veškerou záplavu informací, které se na nás
valí ze všech stran, nejsou znalosti o světě
obecně moc dobré, často jsou zmatené
či zkreslené. Jako dík osudu, že jsem
toho mohla tolik poznat, považuji za
svou povinnost se o to podělit a přispět
k lepšímu pochopení „světa za naším obzorem“. Zejména proto, že se zaměřuji na
svět mimo naši euroatlantickou civilizaci,
o kterém se toho ví nejméně.

Spolu s klasikem bych řekla, že vším,
čím jsem byla, jsem byla ráda. V každé
etapě života jsem se naučila něco, co se
mi v té další hodilo (myslet systémově,
psát učebnice, informace předávat pokud
možno srozumitelně).
Navíc mnohé mám asi zděděné. Můj
otec etnograf a literární historik napsal
také řadu knih a učiteli byli mnozí předci.
Známá osobnost byl můj pradědeček
Martin Fulín. Byl to umělecký zahradník
s hlavním zaměřením na činnost literární,
redaktorskou a vydavatelskou. Byl autorem mnoha děl odborné zahradnické literatury a také jedním z redaktorů Ottova
slovníku naučného a Hospodářského
slovníku. Byl to charismatický člověk
a na schůzky v jeho zahradnictví chodilo
mnoho čelných osobností kulturního
a společenského života, včetně T.G.Masaryka. Velmi často chodil Karel Čapek,
kterého Martin Fulín inspiroval k zahradničení a o kterém se Čapek vícekrát ve
svých dílech zmínil. Říkal mu „Fulínus“.
Uznejte, že s tím, co jsem zdědila, se
přece nedá nic jiného dělat!

SVĚTEM

Každá z těchto tří zemí má za sebou
dramatický příběh, který ovlivnil chod
celého světa. Každá se v části svých dějin
rozmáchla k mohutné expanzi a ovládla
ohromná území s různými etniky, kulturami, jazyky a náboženstvími. Vytvořila světovou říši. Jejich příběhy se
místy proplétaly – jak navzájem, tak každá z nich s příběhem Evropy a někdy
i naší země. Írán a Turecko, významní
aktéři dění na Blízkém východě, mluví
do běhu světa stále.
264 stran, 480 fotografií, 9 mapek,
449 Kč
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SVĚT VÝJIMEČNÝCH

CO TĚ NEZABIJE,
POKUSÍ SE TĚ ZABÍT ZNOVU
Být dobrým koučem je dar a potkat dobrého kouče je štěstí.
Přestože jsem byla přesvědčena, že koučování nepotřebuji, že umím řešit zdárně svoje situace, zvládat svůj "time",
plánovat i plnit svůj business plán, vztahy... potkala jsem skvělého kouče a spíš ze zvědavosti s ním vyzkoušela několik
koučovacích sezení. Po dvou měsících jsem byla mile překvapena.V průběhu koučování okamžitě odhalil moje zdánlivě
neškodné slabé stránky, které se ukázaly být pro můj další zdárný osobní i profesní vývoj nezbytně nutnými řešit.
Doposud jsem je shovívavě přehlížela a nyní obdržela návod, jak s nimi naložit.
Věřte, že třeba letité odkládání začít znovu zpívat v pěveckém sboru, pro vás může mít velký význam.
A můj kouč to poznal a vzal vážně. Díky němu už zpívám. A také se více se raduji.
Potkat dobrého kouče je štěstí a proto vám vřele doporučuji profesionální, srozumitelný, laskavý,
mužsky logický koučovací přístup Jiřího Pokorného, majitele Agentury Perseus!

V ČEM SPATŘUJETE VÝJIMEČNOST
VAŠÍ FIRMY?

Vzdělávání dospělých lidí pomocí koučinku, mentoringu, supervize a dalších
metodik se dnes věnuje hodně firem a lidí.
Dá se to dokonce označit jako módní
vlna. Být tedy něčím výjimečný je už
prakticky nutnost. Naše konkurenční
výhoda je především zkušenost – za
22 let naší existence na trhu jsme fyzicky
pracovali s cca 10 tisíci lidmi, ať už ve
firmách či se soukromými osobami. Nabízíme klientům poradenství v oblasti
kariérové, emocionální, manažerské, obchodní a vztahové. Naší další výhodou
je to, že máme vlastní originální školící
programy s velkým rozsahem v podobě
80 témat. Často klient totiž přijde se
zadáním, nicméně po úvodní analýze
dojdeme k tomu, že řešení je nutné hledat v úplně jiných oblastech. K tomu je
právě důležité, aby měl kouč vhled a do-

10

Jiří
POKORNÝ
majitel agentury Perseus,
autor úspěšných knih
o koučování

www.agentura-perseus.cz

vednost skutečnou příčinu popsat a řešit.
Například často k nám různé organizace
posílají vyhořelé řídící pracovníky, abychom jim znovu obnovili psychickou sílu
a vnitřní motivaci. A tady je na místě se
podívat nejen na pracovní kariéru, ale
i na to, jak fungují jeho soukromé vztahy,
jak vypadá jeho emoční vzorec, přes který
prožívá situace či na jaké úrovni je klientova sebeúcta, sebevědomí a sebeláska.
Jsou i situace, kdy je potřebné, abychom
sáhli i k netradičním formám vzdělávání
– příkladem jsou třeba koučovací masky.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JSTE SE
STAL MAJITELEM FIRMY, CO TOMU
PŘEDCHÁZELO?

Já jsem typický představitel člověka, který
potřebuje delší čas na vytýčení svojí pracovní a vlastně i lidské cesty.
Do svých 26 let jsem vystřídal několik vysokých škol i zaměstnání – nic mě
nenaplňovalo, v ničem jsem nevynikal.
Až pak přišla nečekaná nabídka, začít
jako obchodník ve firmě, která nabízela
vzdělávání dospělých v manažerské
a jazykové oblasti. A tam jsem se našel,
postupně se stal vedoucím obchodního týmu a vzápětí si doplnil vzdělání
(MBA). Odešel jsem z Plzně do Prahy
a tam dostal nabídku pracovat pro jednu
z největších firem, zabývající se výběrem
a tréninkem středního a vyššího managementu. A logický poslední krok této
mojí proměny byla myšlenka změny zaměstnance v podnikatele.
1. 9. 1997 jsem založil agenturu Perseus. Začátky jako u mnoha jiných byly
drsné – v práci jsem byl první dva roky
takřka pořád, musel jsem se naučit
spoustu nových věcí. Moje očekávání
(mohu říci teď po 22 letech) se nejen
naplnilo, ale vlastně ho realita i v něčem
překonala.
NA CO JSTE SMĚREM KE SVÉMU
PODNIKÁNÍ NEJVÍCE HRDÝ?

Podnikání mi dává především svobodu
a finance – a hlavně pocit, že tvořím něco,
co má přesah i pro jiné lidi. To je větší
odměna než peníze – když vidíte radost
člověka (nebo firmy), které jste vyvedli

z nějakého začarovaného negativního MÁTE RECEPT NA ÚSPĚCH
kruhu. Ať už se ten kruh týkal financí, V PODNIKÁNÍ? A CO PRO VÁS
emocí, vedení lidí, obchodních výsledků ZNAMENÁ KONKURENCE?
nebo soukromých vztahů. Pyšný jsem Myslím, že žádný univerzální a jednotaké na to, že jsem dokázal firmu udržet duchý recept na úspěšné podnikání nedlouho – v tak turbulentním období, jaké existuje. Jediné, co lze definovat, jsou
budování kapitalismu v České republice některé základní faktory: nutné je mít
představuje. A věc, na kterou jsem mimo- zajímavý produkt, který lidé potřebují
řádně hrdý jsou moje knihy. V roce 2004 a není už jím trh přesycen. Dále je nejsem dostal od známého nakladatelství zbytná dovednost umět podnikat, tedy
nabídku napsat knihu z mého oboru. schopnost hlídat náklady, schopnost
Kývnul jsem – opět blahá nevědomost! najít prodejní kanály a mít velkou psyNicméně po roce psaní (kdy se ve mně chickou odolnost. A v neposlední řadě
střídaly všechny možné nálady) spatřila je (ať se nám to líbí či nelíbí) potřeba
kniha světlo světa a dobře se i prodávala. mít štěstí. Štěstí je o tom, abyste poPo ní přišly 3 další a určitě jako spisovatel tkali správného člověka v ideálním okaještě nekončím.
mžiku, udělat složité rozhodnutí dobře,
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nepotkat profesionální podvodníky či obrovskou možnost na sobě zapraco- programy několika desítek generací
neplatiče.
vat, moderním slangem „se posunout.“ našich předků, které nás i přes propast
A jak popsat konkurenci v oblasti Ale současně v životě existují mocné ne- věků silně ovlivňují! Prostě osud versus
vzdělávání dospělých? Je to branže jako viditelné síly (např. geny po rodičích my z hlediska vlivu na život je 50 % na
každá jiná, má své hrdiny, řemeslníky nebo kolektivní nevědomí – hlubinná 50 %. A teď se dostáváme k velkému
i zoufalce. Jsou tu lidé, kteří jako 100 % složka naší psychiky, kde jsou emoční plusu dnešní doby: oproti minulosti
profesionálové umí s klienty takřka zázračné proměny. Poznáte je většinou podle toho, že vás dlouhodobě (6–12 měPROČ BYSTE MĚLI
síců) jsou schopni vést k vysněnému cíli.
Také je zde armáda lektorů, kteří dělají
VYZKOUŠET SLUŽBY KOUČE?
slušně své řemeslo, ale umí jen určitou
úzkou specializaci a vlastně se vůbec nevyvíjejí. Typické je pro ně, že se po 2-3
Koučování je stará technika – pochází už z antiky.
sezeních vyčerpají a nemají co dalšího
A pokud bychom vzali na milost i prastaré šamany, druidy atd.,
zákazníkovi nabídnout. A kategorie zoutak kořeny této profese jsou ještě starší.
falci? Koučování je móda, zkouší to dělat
Koučování je mentální příprava člověka na vrcholný výkon.
kdekdo. Další chybou jsou lidé, kteří si
Koučování také funguje jako rekonstrukce ega klienta ze zárodků jeho
zaplatili koučovací měsíční výcvik za
sebeúcty. Na základě těchto dvou výroků můžeme definovat nejčastější
50 000 Kč i více (tam jim namluví, že
situace, kde senior kouč může pomoci:
po absolvování jsou plně připraveni jít
na klienta a suverénně si říci o sazbu
• člověku, který dlouhodobě nezažívá žádné pocity štěstí
4 -5 000 Kč za hodinu). A následuje
(a to platí tím více, pokud je v životě vlastně úspěšný)
samozřejmě šok – první zkušenější klient pozná začátečníka a dá mu to drsně
• lidem, kteří zápasí s různými druhy strachu a smutku
najevo.
v té míře, že už jim to výrazně ovlivňuje život
(výjimka jsou lidé v pásmu psychické poruchy či psychické nemoci
Z VAŠEHO POHLEDU: TŘI NEJVĚTŠÍ
– tuto hranici by zkušený kouč měl rozpoznat, zastavit konzultace
PLUSY A TŘI NEJVĚTŠÍ MÍNUSY
a poslat klienta za dobrým psychiatrem či klinickým psychologem!)
DNEŠNÍ DOBY? A JAKÝ VLIV MÁ
NA ŽIVOT ČLOVĚKA ON SÁM?

Největší mínus dnešní doby je to, jak většina lidí velmi zanedbává různé úrovně
vztahů. Málokdo má zdravě nastavený
vtah sám k sobě – tedy vnímá reálně svoji
hodnotu a má se zdravě rád. K tomu patří i to, že mnoho lidí nemá srovnané
vztahy se svými rodiči (ať už žijí či
nežijí, ať už jim v dětství udělali cokoliv…). A řetěz dále pokračuje: toto vše
se přenáší do partnerského života, který
opakovaně ztroskotává, nemá z čeho žít
– v tom vyrůstají děti, které tento typ
„jedovatých vztahů“ berou jako normu
a žijí podle ní. Místo orientace na vztahy
se velká část populace žene za penězi,
majetkem, mocí.
Otázka vlivu člověka na vlastní život je věcná i vděčná. Krajní tvrzení, že
člověk si za všechno může sám pokulhává a druhý extrém, že vše řídí osud
také. Každý (a to v jakémkoli věku) má
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• obchodníci a podnikatelé, kteří mají potíže v osobním kontaktu
nabídnout svůj produkt tak, aby to celé skutečně dopadlo úspěšně
• začínajícím manažerům, kteří nikdy neřídili lidi
(a mají pocit, že to z pozice podřízeného odkoukali a vlastně na tom
nic není…)
• lidem, kteří ve své kariéře chtějí udělat nějakou zásadní změnu,
ale neví, jakým směrem se vlastně vydat
• členům rodiny, kteří mají dlouhodobě nefunkční vztahy a neví,
jak z toho ven (nejčastěji partneři, ale i rodič versus dítě)
• manažerům týmů, kde nefunguje „skupinová osobnost,“
tedy lidově parta (jsou zde nevyřešené podpovrchové konflikty
a averze, které negativně ovlivňují výsledky skupiny)
Ideální klienti jsou lidé, kteří přicházejí v situaci, kdy je ještě žádný
problém netíží (neustálé vzdělávání a osobní rozvoj
je pro ně životní styl, pořád se chtějí něco učit).

máme dnes mnohem lepší možnosti,
jak pracovat s tou svojí polovinou vlivu
na život. Existují výborní psychologové,
koučové, mentoři, šamani a další, kteří
skutečně, pokud chcete, pohnou s vaší
realitou. A navíc to podporuje lavina
zajímavých knížek, blogů, on-line kurzů
a seminářů!
JAKÉ NEJVĚTŠÍ PONAUČENÍ JSTE
V ŽIVOTĚ ZÍSKAL? JAKÉ HODNOTY
JSOU PRO VÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ HODNOTY
• moje dcera a chvíle s ní
• pomoc, kterou dávám svým klientům
štěstí,
které prožívám na tanečním parketu
•
• pocit, že jsem vyrovnaný sám se sebou
• fungující partnerský život
• dobré vztahy s maminkou a sestrou
• pravidelná kultura (kino, divadlo, výstavy, kostely)

Různých vyžádaných i nevyžádaných rad
jsem v životě dostal mnoho. Samozřejmě
v každém životním období člověk tíhne pozornost. A stojí opravdu mnoho úsilí
k různým velkým slovům. Teď mi nej- klienta i kouče, aby z takového „kruhu
častěji v hlavě běží dvě přísloví a jejich hnusu“ se povedlo odejít. Můj pracovní
významové výklady. První je staré skan- den samozřejmě odpovídá tomu, co radinávské, tak trochu vychází z chování dím klientům: třetinu týdne pracuji, třepradávných Vikingů: „Co tě nezabije, po- tinu spím a třetinu buduji vztahy (včetně
kusí se tě zabít znovu.“ Tedy je důležité toho sám k sobě) a relaxuji.
věci dokončovat, nebýt spokojený, že se
něco trochu zlepšilo a už to půjde samo. JAKÉ JSOU VAŠE OBLÍBENÉ
Nebezpečí v nás i kolem nás je hodně, KONÍČKY, KNIHY A FILMY?
znak dospělého člověka je postavit se Mít koníčky, kdy pravidelně člověk odmu a dotáhnout to celé do konce. Ne- kládá starosti a cítí jen radost, je skubýt poloviční, nespokojit se s průměrem. tečná nutnost. Zvlášť pro člověka, který
A druhé, nyní pro mě zásadní úsloví je se tolik zabývá myšlenkami a emocemi
stará, česká, řeznická pravda: „Dokud ču- jiných lidí. Moje hobby číslo 1 je tanec
ník kvičí, ještě není konec.“ Což můžeme – 15 let chodím pravidelně 2x týdně na
rozvést v názor, že dokud je i sebemenší taneční parket, kde mě trenéři učí jive,
naděje, tak je nutné se jí držet a bojo- sambu, rumbu, bacchatu či tango. Když
vat…. A když prohraji, tak se vztyčenou tancuji, nic mě nebolí, nic mě netrápí!
hlavou, s pocitem, že jsem pro úspěch Navíc v párovém tanci platí pořád půudělal všechno.
vodní role muže a ženy… Další koníček je poezie, z českých autorů hlavně
Seifert a Halas, ze zahraničních Blake,
JAK VYPADÁ VÁŠ PRACOVNÍ DEN
Baudelaire („Nemůže létat, kdo se neřízl
A CO PRO VÁS ZNAMENÁ POJEM
PRACOVNÍ DOBA?
o báseň!“). Knih přečtu tak 5 za měsíc,
Teď zřejmě některé čtenáře těchto řádků je to pro mě nutná psychický potrava.
nadzvihnu, nemohu ale jinak. Samo- Směs je to různorodá – psychologie,
zřejmě respektuji rozhodnutí některých historie, detektivky atd. Kdybych měl
lidí, že práce jim bude nahrazovat i jiné říci jednu knihu, která mě hodně zavěci v životě a díky tomu v ní tráví 12 i 16 sáhla, tak Gabriel Garcia Márquez: Sto
hodin denně. Nicméně zdravá norma je roků samoty. A skvěle se také cítím, když
8 hodin pracovat, 8 hodin spát a 8 hodin jsem na jakékoliv stavbě, kterou vytvose věnovat vztahům a sobě. Na konzul- řil geniální architekt Jan Blažej Aichel
tacích mi každý týden sedí vystresovaní, Santini. Ten člověk je stovky let mrtvý,
vyhořelí lidé, kteří díky svému worko- ale pořád silně komunikuje přes svá
holismu už dlouho nezažívají pocity díla s námi v 21. století… Dobrý film
štěstí. Jejich fyzické i psychické zdraví jednou měsíčně je vlastně pro mě také
křičí o pomoc a jejich nejbližší o jejich jedna z forem psychohygieny. Najít dnes

v kinosálech přes příval akčních dílek
B charakteru něco dobrého je někdy
nesnadný úkol. Ale jde to – silný byl
Bohemian Rhapsody, teď se hodně těším
na nového Tarantina: Tenkrát v Hollywoodu.
CO Z HISTORIE VÁS NEJVÍC
OSLOVILO A S JAKOU OSOBNOSTÍ
BYSTE SE CHTĚL SETKAT?

Jsem typický Blíženec, tedy taková renesanční osobnost, zajímá mě hodně
osobností v mnoha různých kulturách
a časových obdobích. Velmi mě oslovuje Artušovská legenda, o lidech je
tam v podstatě všechno, je zvláštní, že se
pořád nic nezměnilo… Mám rád židovskou kulturu, mentalitu tohoto národa,
která dokáže mnoho století tak úspěšně
žít a tvořit hodnoty přes obrovský tlak
vnějšího světa. Stejně silné pouto cítím
k indiánské kultuře severoamerických indiánů. Jejich pojetí víry, rodiny, role ženy
a muže, hrdost a vazba na předky, vztah
k přírodě či ke smrti je pro mě velkou
inspirací. Tedy pokud mám říci, se kterými osobnostmi bych se rád setkal, tak
uvedu: Tekumseh a Šílený kůň – indiánští
náčelníci, C. G. Jung – psycholog, Merlin
– čaroděj, kardinál Richelieu – francouzský státník 17. století, Josef Bican – český
fotbalista, Lenka Krobotová – česká herečka a mnoho dalších. Je výborné, když
někdo má talent, dře a současně má silnou vizi a nebojí se jít do rizika.
Jak říká moje oblíbené rčení: „Lodě
jsou nejbezpečnější v přístavu. Proto se
ale lodě nestavějí!“
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SVĚT VÝJIMEČNÝCH

SVŮJ BYZNYS
I ŽIVOTNÍ STYL ŘEŠÍM
JAKO PROFESIONÁL

JAK SE VÁM DAŘÍ, V OSOBNÍM
I PROFESNÍM ŽIVOTĚ?

Nedávno mi jedna kamarádka řekla, na
světě je všechno v rovnováze, jednou
se něco povede a na druhé straně se
něco nepovede. Ale proto aby se něco
povedlo, se musí něco udělat. A taková
je i má odpověď, jak se mi daří. Jak si
zasloužím. Snažím se svůj čas rozdělovat na tři části, rodině, svému podnikání a v neposlední řadě sama sobě.
Člověk se musí naučit být tak trochu
sobec a udělat si čas jenom sám pro
sebe. Protože když já budu v pohodě
s dostatkem energie a dobrou náladou,
odrazí se to i na mém okolí.
KDYŽ SE OHLÉDNETE ZPĚT, JAK
BYSTE ZHODNOTILA SVOJE
DOSAVADNÍ PODNIKÁNÍ?

Jsem ekonom a proto úspěchy podnikání
měřím, jak jinak než přes dosažený výsledek na konci roku. Je pravdou, že některé
roky nebyly lehké, ale nyní s odstupem
času jsem si musela přiznat, že mne
měly něčemu naučit. Moje zkušenosti
ráda předávám začínajícím podnikatelům, které máme v našem portfoliu naší
další společnosti Sourcery, která poskytuje účetní služby. Radím ale pouze těm,
kteří umí naslouchat a o mé rady stojí
a často jsou k nezaplacení.
JAK VNÍMÁTE SOUČASNOU POZICI
ŽEN – PODNIKATELEK, MAJÍ TO
PODLE VÁS JEDNODUŠŠÍ, NEŽ
PODNIKATELKY 90. LET?
POKUD ANO, V ČEM?

FOTO: TEREZA MELICHAROVÁ

Ano i ne. Ano znamená, že je zde možnost získat nepřeberné množství informací prostřednictvím on line kurzů,
odborné literatury, využití poradenství
zkušených mentorů než se do podnikání
kterákoliv žena pustí. Pokud mne někdo
osobně požádá o radu, zdůrazňuji na
začátek, aby si každá žena vypracovala
business plán. Často to začínající podnikatelce otevře oči. A co je hlavní, najít
odvahu vystoupit z komfortní zóny. Co
myslím tím, že to i dnes nemají podnikatelky a zvláště začínající jednodušší.
Je zde několikanásobná role ženy. A ta
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Ing. Dagmar JELÍNKOVÁ
předsedkyně představenstva společnosti
ECONOMY RATING a.s. Brno

Znám ji jako úspěšnou výjimečnou ženu, která ve svém ekonomickém
oboru dokázala opravdu mnoho.
Působila v několika společnostech a její současnou dlouhodobou pozicí
je předsedkyně představenstva společnosti ECONOMY RATING a.s.
Paní Dagmar se také mnoho let angažuje v dámských podnikatelských
klubech, pořádá mnoho akcí pro ženy, začínající podnikatelky a je
vyznavačkou kvality nejen v pracovní oblasti, ale také v té osobní.
Potkaly jsme se náhodně asi po pěti letech v Praze a já jsem paní Dagmar téměř nepoznala. Omládla o deset let a nejen její úchvatný jemný
zevnějšek, ale i vnitřní pohodové úsměvné nastavení svědčilo o tom,
že na sobě poslední dobou velice zapracovala.
Musela jsem se zeptat, co se stalo, zda vyzkoušela stejně jako mnoho
dam v jejím věku plastického chirurga nebo zázračné tablety na mládí?
Ani jedno ani druhé, nic takového neabsolvovala.

ECONOMY RATING a. s.
www.economy-rating.cz
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je někdy mnohem těžší než podnikání.
Sladit roli manželky, partnerky a matky
s podnikáním není opravdu jednoduché.
Co je velmi pozitivní a velmi mne to těší,
že spousta mladých žen hledá svou roli
prostřednictvím osobního růstu a pracují na sobě tak, aby byly ve všech svých
rolích plnohodnotné a šťastné.
ŘEKLA JSTE, ŽE JEŠTĚ SE PO LETECH
PODNIKÁNÍ ROZHODLA VĚNOVAT
SE VÍCE SOBĚ A JE TO NA VÁS
VIDĚT. CO JSTE JAKO PRVNÍ
UDĚLALA?

Jako první si všimnete, že ubývá energie.
Chybí v pracovním nasazení, ve sportu
a na rodinu a samu sebe najednou nezbývá téměř nic. Začala jsem se rozhlížet
kolem sebe a zjišťovat, jak jsou na tom
ostatní. Spousta mých vrstevníků rezignuje, ale já mezi ně rozhodně nepatřím.
Chtěla jsem něco změnit, ale není to
vůbec lehké. Přečetla jsem hodně odborných publikací a časopisů, chodila
na semináře, abych se o výživě a zdravém životním stylu dozvěděla co nejvíce.
Doslova jsem hltala informace o epigenetice a novém medicínském směru anti-agingu. A zde jsem našla pro sebe svou
cestu. Je založená na správné a vyvážené
stravě a nepopírám, že ji doplňuji pravidelně výživovými doplňky, pravidelně
cvičím. Toto byla první část. Věk se samozřejmě projevuje nejvíce na obličeji,
a tak jsem začala hledat další cestu. Tu
jsem našla v neinvazivním používání inovativních technologií, které mi vytvořilo
jakési domácí denní SPA.
A nakonec, minimálně se stýkám
s lidmi, kteří na svůj věk naříkají a obklopuji se těmi, které život prostě baví.
A to je celé.
KOLIK ČASU V SOUČASNOSTI
VĚNUJETE SVOJÍ FIRMĚ A KOLIK
ČASU SOBĚ?

Kolik času věnuji sobě a kolik podnikání? Už tím, že jsem obrátila slovosled
v otázce je odpověď.

ECONOMY RATING A. S.
Společnost ECONOMY RATING a.s. již více než 10 let poskytuje
ekonomické a poradenské služby včetně komplexní přípravy projektů
v rámci SF EU. Během své existence získala společnost a její pracovníci
řadu čestných uznání a certifikátů prokazujících kvalitu nabízených
služeb, které udělila např. Česká manažerská asociace nebo Regionální
hospodářská komora Brno za umístění se mezi 10 nejlepších firem MSP.
Další ocenění získala společnost od Agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest v podobě certifikátu na koučovací dovednosti
a získala certifikát o zařazení do Národního registru poradců.
Ing. Dagmar Jelínková je členkou představenstva společnosti ECONOMY
RATING a.s., ředitelkou regionálního centra spolku TOP CENTRA
PODNIKATELEK v Brně, externí hodnotitelkou v rámci projektů Evropské
unie, držitelkou Certifikátu bilanční účetní, finalistkou 20. ročníku soutěže
Manažer roku a členkou registru koučů vedeného CzechInvestem.
V roce 2017 ukončila studium na Mendelově univerzitě a stala se znalcem
pro Oceňování podniků.
V roce 2012 zakládá se svou dcerou Dagmar účetní kancelář
Sourcery s.r.o., která nyní poskytuje externí účetní služby
pro více jak 20 společností.

JE TOLIK PROSTŘEDKŮ, FIREM,

CO BYSTE DOPORUČILA SVÝM

ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ HLÁSAJÍ

VRSTEVNICÍM, TEDY ŽENÁM 50+

– POŘIĎTE SI NAŠE PRODUKTY,

I MLADŠÍM ROČNÍKŮM?

POJĎTE K NÁM, OMLÁDNETE,

Rozhodnutí je jedna věc, ale těžší je
vytrvalost a důslednost. Ale svého rozhodnutí nelituji. Tato cesta mi umožnila
seznámení s velkým množstvím stejně
uvažujících žen a mužů, kde nás pojí
stejný životní styl. A to je být zdravý, plný
energie a radovat se z každého prožitého
a naplněného okamžiku v našem životě.
O sebe a nejen o svou pleť se starám
denně a kromě toho mám svou kosmetičku, masérku a fitness trenérku. A co
bych poradila všem ženám a nejen 50+
a mladším, začni teď hned a ne až zítra.

UZDRAVÍTE SE… JAK VYBÍRAT Z TAK
OBROVSKÉ NABÍDKY A ČEMU
VĚŘIT? JAK JSTE SE VY V TOMTO
MUMRAJI ZORIENTOVALA A PRO
CO ROZHODLA?

Rozhodně jsem nechtěla jít invazivní
cestou. Viděla jsem a vidím kolem sebe
spoustu žen, které jsou po zákrocích
nepřirozené a je to začarovaný kruh.
Zestárnout musí každý, ale jak to už je
na každém z nás. Krása člověka vychází
zevnitř. A jak už jsem zmínila našla jsem
si cestu skrze výživu a technologie, které
nabízí i u nás již několik let americká
společnost.

NELITUJETE, VIDÍM NA VÁS ŽE JSTE
ROZKVETLA, OBZVLÁŠŤ NA VAŠÍ

JAK JSTE ZAČALA S RAZANTNĚJŠÍ

PLETI JE TO ZŘEJMÉ. JAK SE TEDY

PÉČÍ O SEBE? NA NAŠEM TRHU

O SEBE STARÁTE?
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"V CO VĚŘÍŠ, TOHO MŮŽEŠ
DOSÁHNOUT", ŘEKLA KDYSI
V ŠEDESÁTÝCH LETECH 45LETÁ
SLAVNÁ ZAKLADATELKA
KOSMETICKÉ FIRMY A DALA
VÝPOVĚĎ ZE ZAMĚSTNÁNÍ.
MNOHA LIDEM BYLA PRO SMÍCH,

KDO JE VAŠÍM VZOREM,

VÍM, ŽE RÁDA A HODNĚ CESTUJETE.

Z KOHO ČERPÁTE INFORMACE,

KTEROU ZEMI JSTE POSLEDNÍ

ENERGII, INSPIRACI?

DOBOU NAVŠTÍVILA?

Na své životní cestě jsem neměla nebo Cestování miluji. Poznávat nové kulmožná nechtěla mít nějakou ikonu. Z ka- tury, přírodu a lidi. Mám procestovaný
ždého profesionála jsem si vzala, okou- východ naší zeměkoule, ne úplně všechny
kala něco a stále hledám u každého koho destinace, ale ty, které mne lákaly.
potkávám nové a nové zdroje inspirace.
Kdo je ale možná pro mne vzorem z po- CO VÁM PŘINÁŠÍ RADOST?
hledu elegance a stylu oblékání je Jacque- Že je můj manžel se mnou šťastný
line Kennedy Onasis.
(snad?), že se setkávám s mými dcerami, jejich partnery a vidím často
CHTĚLA BYSTE V OBOU
vnuky. Velmi ráda organizuji rodinná
OBLASTECH (PROFESNÍ A OSOBNÍ)
setkání a pro pobavení i krátká videa,
NĚCO ZMĚNIT A JEŠTĚ ZLEPŠIT?
abychom si připomněli některé pěkné
Pracuji na tom každý den…
chvilky.

NEVĚŘILI, ŽE JEŠTĚ NĚCO DOKÁŽE,
OVŠEM OPAK BYL PRAVDOU.

CHCETE SVOJE POZNÁNÍ

CO MÁTE NA DALŠÍ ROKY

VYBUDOVALA SVĚTOVOU FIRMU

A AKTIVITY OHLEDNĚ PODNIKÁNÍ,

PROFESNĚ I OSOBNĚ V PLÁNU?

NA PROSTŘEDKY, KTERÉ NEJEN

KRÁSY A ZDRAVÍ ŠÍŘIT DÁL

ČEHO CHCETE JEŠTĚ

ZKRÁŠLUJÍ, ALE NAVRACEJÍ ŽENÁM

A MOTIVOVAT DALŠÍ ŽENY?

DOSÁHNOUT?

KRÁSU A ZDRAVÍ. PROBĚHL U VÁS

NEBO MÁTE POCIT,

PODOBNÝ KVANTOVÝ SKOK?

ŽE ZVOLNÍTE, PROTOŽE SPĚCHU,

Rozhodně. Založila jsem se svojí kamarádkou face book stránku Prostě žena
Úplně bych to nenazvala kvantovým sko- (název mi vnukla moje starší dcera).
kem. Ke svému životnímu stylu jsem se Cílem je propojovat ženy on line cespropracovávala každým dnem. A i dnes tou a to zajímavými příspěvky z oblasti
vím, že na sobě musím hodně pracovat. různých oborů podnikání, životního
stylu, životních zkušeností … Ale taky
JAKÉ MÁTE ZÁSADY, KTERÉ CTÍTE
na osobních setkávání na zajímavých
A DODRŽUJETE – V BYZNYSU
místech a se zajímavými ženami včetně
I V OBLASTI OSOBNÍ KONDICE?
neformálního programu. No prostě
Člověk, který chce něco dosáhnout, musí přijďte za námi.
být v pohodě. Že to není lehké, ví každý,
kdo podniká nebo podnikat zkusil. Jak
už jsem se zmínila, pravidelně cvičím,
musím být v kondici a pravidelně jím.
To jsou moje priority a těm podřizuji
další program jak pracovního nebo odpočinkového dne.

VIZÍ A STRESŮ A ÚSPĚCHŮ
JIŽ BYLO DOST?

Profesně chci firmy stabilizovat tak,
aby byla možná moje zastupitelnost.
V osobním životě toho měnit již mnoho
nechci, myslím, že mám laťku nastavenou dost vysoko. A co bych si pro
nejbližší dobu přála, je snížení mého
golfového handicapu.

PROČ JE PODLE VÁS TA KONDICE
TAK DŮLEŽITÁ – PRO NÁS PRO ŽENY
CELKOVĚ A PRO PODNIKATELKY
ZVLÁŠŤ. POTŘEBUJEME ENERGII,

MYSLÍTE SI, ŽE ZA KRÁSU A ZDRAVÍ

SÍLU, VŮLI, RADOST…ŽE?

MÁME V GENECH A JE POTOM

Odpírání si některých potřeb jako je
zdravá strava, málo spánku … si dříve
nebo později vybere svou daň. Zakusila
jsem si to nejen v mém osobním životě,
ale sdílela jsem to i s několika mými přítelkyněmi podnikatelkami, které přecenily některé životní zásady.

JEDNODUŠŠÍ O NĚ PEČOVAT?
SVÉHO ROZHODNUTÍ JISTĚ

tickou výbavu. Ano každý máme nějakou,
ale záleží na nás, co jí dovolíme. O tom je
právě vědní obor Epigenetika, ale protože
jsem pouze laický student, nedovolím si
dávat odborné rady. Doporučuji ale všem
si něco o tomto přečíst a nebo shlédnout
přednášku Bruce Liptona jednoho z průkopníků této vědní disciplíny.

Všechno musí být v harmonii a to nejen
tělo, ale i duše a duch. Však se ne nadarmo
říká: „Ve zdravém těle, zdravý duch“. A potom si Vaše duše zpívá, protože se jí ve
vašem těle líbí. Ale ptáte se mne na gene-

pro více info pište na
prostezena@gmail.com
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SVĚT VÝJIMEČNÝCH

SPLNĚNÝ SEN O PRVOTŘÍDNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČI
Před 13 lety vzniklo v Praze soukromé zdravotnické zařízení Program Health Plus,
které do ČR přineslo tehdy neznámé možnosti organizace lékařské péče v podobě
tzv. Concierge Medicine. Od té doby zavádí do tuzemské praxe další nové trendy moderní medicíny
pro 21. století zaměřené na primární a sekundární prevenci. Nabízí klientům služby zajišťující prodloužení
jejich života ve zdraví, které jsou srovnatelné se špičkovými zdravotnickými zařízeními v zahraničí.

Na počátku byla myšlenka nabídnout
lidem v České republice možnost využívat komplexní a nadstandardní lékařské
služby, které veřejné zdravotnictví nedokáže zajistit. Podle statistik mají běžní
lékaři na pacienta pouze 10 až 15 minut
a během takto krátké doby jim často
nedokážou poskytnout skutečně individuální péči. „Proto jsme v Česku zavedli
nový model lékařské péče, tzv. Concierge
Medicine, který vznikl koncem minulého
století v USA. Je založen na názoru, že
lékařská péče by měla lidem nabízet vysokou profesionalitu, komfort a prvotřídní
služby, jaké člověk očekává od poskytovatele jakýchkoliv jiných služeb,“ vysvětlil
zakladatel pražské polikliniky Program
Health Plus, MUDr. Oldřich Šubrt, CSc.
MBA. Podstata Concierge Medicine spočívá v tom, že klienti za paušální poplatek
získají osobního lékaře, který věnuje plnou pozornost všem jejich zdravotním
potřebám a spolu s dalšími specialisty
jim poskytuje maximálně komplexní
a individualizovanou lékařskou péči.
Snaží se najít vždy nejlepší řešení jejich
zdravotních obtíží a pomocí cílené prevence jim předcházet.
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MUDr. Oldřich ŠUBRT,
CSc., MBA
www.programhplus.cz

ZDRAVÍ AŽ DO VYSOKÉHO VĚKU

„Osobní lékaři mají v rámci Concierge
Medicine omezený počet pacientů, proto
jim mohou poskytnout vždy tolik času
a osobní péče, kolik právě potřebují. Své
klienty velmi dobře znají, jejich celkovou
zdravotní i rodinnou anamnézu a životní
zvyky, díky tomu jim mohou zajistit mnohem kvalitnější prevenci, diagnostiku
i terapii,“ popsal MUDr. Šubrt. Concierge Medicine kromě toho klientům
přináší mnohé další výhody, například
péči v komfortním prostředí, bez čekání
a zbytečného stresu nebo nadstandardní online přístupu mají do své elektronické
služby, jako jsou telefonické konzultace zdravotní dokumentace přístup také jeda domácí návštěvy lékaře, dodání léků notliví klienti, kteří tak mohou mít stále
do domácnosti či zajištění hospitalizací přehled o svém zdravotním stavu, termív partnerských nemocničních zaříze- nech všech prohlídek, výsledcích vyšetření
ních v ČR i zahraničí. Zdravotní péče nebo předepsané medikaci a také přístup
je zajišťována 24 hodin denně a 365 dní k mnoha dalším užitečným informacím.
v roce. „Klienti mohou kdykoliv zavolat
call servis Programu Health Plus, který PRIMARY CARE SUPERCLINIC
jim zajistí kontakt s lékařem či jakouko- Postupem času se ukázalo, že o Concierge
liv potřebnou lékařskou péči. Díky tomu Medicine je v ČR velký zájem. Za 13 let
mají naprostou jistotu, že je o jejich zdraví existence se z Programu Health Plus stala
vždy všestranně postaráno. Hlavním cílem úspěšná privátní poliklinika, jež pečuje
osobních lékařů je zdravotním problémům o zdraví několika tisíc klientů. „Dříve
u klientů předcházet a udržet je zdravé až jsme se specializovali především na péči
do vysokého věku,“ dodal.
o jednotlivce a rodiny s dětmi, nyní se stále
více zaměřujeme také na zdravotní péči
MOŽNOSTI A VÝHODY eHEALTH
pro firmy. Kromě pracovnělékařských sluKromě kolektivu osobních lékařů pro žeb nabízíme firmám zajištění komplexní
děti a dospělé poliklinika disponuje ši- lékařské péče upravené na míru zdravotrokým týmem 50 specialistů z více než ním potřebám zaměstnanců,“ informoval
20 lékařských oborů, kteří velmi úzce MUDr. Oldřich Šubrt. Program Health
spolupracují a koordinují veškerou pre- Plus nedávno v Česku zavedl nový model
ventivní, diagnostickou, terapeutickou firemní lékařské péče nazývaný Primary
i rehabilitační péči. Díky tomu klientům Care Superclinic. Je založen na tom, že
poskytují kvalitnější lékařské služby, pro- si firma platí lékaře, který má ordinaci
tože různé zdravotní oblasti spolu úzce přímo na pracovišti a zaměřuje se výsouvisejí a všechno je třeba vnímat v kon- hradně na péči o její zaměstnance nebo
textu. „Proto již od doby vzniku Programu jejich rodinné příslušníky. Kromě pracovHealth Plus využíváme široké možnosti nělékařských služeb a konzultací zajišťuje
elektronického zdravotnictví, tzv. eHE- i služby praktického lékaře, který komALTH. Každý z našich klientů má svou pletně organizuje preventivní, diagnosticosobní elektronickou zdravotní doku- kou, léčebnou a rehabilitační péči pro zamentaci. Veškerá zdravotní data mohou městnance koordinovanou se specialisty
sdílet osobní lékaři i naši specialisté, kteří kliniky Program Health Plus. „Firemní
tak mohou nastavit cílenou individuální lékař pečuje o omezené množství lidí,
prevenci, přesně diagnostikovat onemoc- proto jim může zajistit kvalitnější služby.
nění a zajistit optimální léčbu,“ sdělil Cena za službu Primary Care Superclinic
zakladatel kliniky. Díky zabezpečenému je přijatelná a přínos pro firmu i zaměst-

nance skutečně rozsáhlý. Pro společnosti
je to užitečný model, protože komplexní
zdravotní péče podporuje dlouhodobé
zdraví zaměstnanců, ale také jejich spokojenost, motivaci a pracovní výkonnost,
což má pozitivní vliv i na výsledky firmy,“
upozornil. Díky cílené preventivní péči
navíc pomáhá předcházet vzniku chorob
z povolání či civilizačních nemocí, které
jsou častou příčinou předčasné ztráty
kvalifikovaných zaměstnanců.
NOVÉ TRENDY V MEDICÍNĚ

Technologie se ve 21. století rychle rozvíjejí,
Program Health Plus se proto stále snaží
zavádět technické i medicínské novinky,
aby mohl klientům zajistit tak vysokou
úroveň lékařské péče, jaká je dostupná
v předních zdravotnických zařízeních ve
světě. „Kromě zmíněného eHEALTH se
zaměřujeme například na genetiku, protože její poznatky se dají skvěle aplikovat v rámci individualizované medicíny.
Nejde jen o možnosti cílené prevence
vycházející z genetických vloh, které jsou
u každého z nás odlišné, ale rovněž o citlivost na různá léčiva v závislosti na genetickém kódu jednotlivce a genetických
změnách v nemocné tkáni,“ popsal MUDr.
Šubrt. Aktuálně se Program Health Plus
chystá zprovoznit mobilní aplikaci „Poliklinika v mobilu“, jež klientům otevře
nejen přístup k jejich elektronické zdravotní dokumentaci, ale také k dalším
užitečným zdravotním službám. V blízké
budoucnosti chce klinika začít využívat
i telemetrii, která umožňuje měření některých zdravotních údajů na dálku a jejich
přenášení do systému kliniky. Lékaři tak
budou moci průběžně sledovat stav svých
chronicky nemocných klientů a v případě
potřeby velmi rychle zareagovat. „Součástí
služeb Programu Health Plus by se brzy
měla stát rovněž telemedicína, tedy přímé
spojení s lékaři pomocí videohovoru nebo
chatu. Propojení telemetrie a telemedicíny
nám umožní výrazné zrychlení a zjednodušení přístupu k lékařské péči, například
bude možné řešit lehčí obtíže klientů na
dálku, aniž by museli přijít za svým osobním lékařem přímo do ordinace,“ uzavřel
zakladatel Programu Health Plus.
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OCENĚNÍ
ČESKÝCH
LÍDRŮ

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ
54 % LETOŠNÍCH FINALISTŮ PŮSOBÍ
NA TRHU OD 1. POLOVINY 90. LET
Do letošního finále se dostalo 89 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky.
Ty byly vybrány z 1307 společností, které vyhověly kritériím soutěže.
O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau.
Celkem 43 % z nich tvoří rodinné firmy, 63 % pak působí prostřednictvím svých produktů a služeb v zahraničí.

V

íce jak polovina společností 62,5 %,
které se dostaly do finále letošního
ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ,
na českém trhu působí více jak 20 let
a celkem 54 % jich bylo založeno v první
polovině 90. let. „Analýza dále ukázala,
že hlavním motivem pro většinu „Lídrů“
byla snaha postavit se na vlastní nohy a jít
vlastní cestou či záchrana firmy, která by
jinak zanikla. V současné době majitelé
akcentují potřebu podporovat smysluplné
regionální aktivity,“ vysvětluje Helena
Kohoutová, zakladatelka projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ a Podnikatelské
platformy Helas – Budujeme hrdé Česko.
Odborný garant soutěže, společnost
CRIF – Czech Credit Bureau letos vyu-
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žila k dalšímu zvýšení kvality hodnocení
firem aktualizované modely používané
v rámci zastřešující značky CRIF Ratings.
Do nich patří i ekonomické hodnocení
iRating, které je srovnatelné s hodnotícími
systémy velkých bank a využívá jej řada
finančních institucí, přičemž je v souladu
s metodikou BASEL III. „Hodnocení ekonomické situace účastníků soutěže jsme
prováděli důsledně formou využití Indexu
Cribis sestaveného pro právnické osoby na
základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů aplikace Cribis.
Významnou informací pro kulturu podnikání v České republice je fakt, že téměř
polovina účastníků finále soutěže funguje
jako rodinné firmy, které se dokázaly pro-

sadit v silné oborové konkurenci. Příslibem
do budoucna je potom skutečnost, že více
než 60 % finalistů se úspěšně prosazuje na
zahraničních trzích. Všem společnostem,
které splnily kritéria soutěže, patří náš obdiv a přání, aby na svých trzích i nadále
byly lídry,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF –
Czech Credit Bureau.
První místo v PRAZE (zde kritériím
soutěže vyhovělo 292 firem) patří společnosti ALBI Česká republika a.s., která
je známá svými narozeninovými přáními
a společenskými hrami. Druhou příčku
obsadila advokátní kancelář PRK Partners s.r.o. Třetí skončila IT společnost
IXPERTA s.r.o.

Vítězstvím ve STŘEDOČESKÉM KRAJI
(115 firem) se může pochlubit společnost CVP Galvanika s.r.o. zabývající se
povrchovou úpravou kovu. Druhé místo
obsadila reklamní agentura Quo s.r.o.,
hned za ní se umístila stavební společnost KASTEN s.r.o.
V JIHOČESKÉM KRAJI (60 firem) se
do čela dostal poskytovatel komplexních
služeb v zemědělství, společnost AGRO-partner s.r.o. Druhé místo přiřkla porota
logistické společnosti Transforwarding a.s.
Na třetí příčce se umístil výrobce a distributor kvalitních potravin DRUID CZ s.r.o.
Vítězem v PLZEŇSKÉM KRAJI (47
firem) se stal specialista na koupelny,
společnost KERAMIKA SOUKUP a.s.,
v závěsu za ní skončila na druhém místě
společnost SYSTHERM s.r.o., která svým
klientům nabízí komplexní řešení systémů zásobování teplem. Na třetí příčce
skončil výrobce pracovních strojů AIR
POWER s.r.o.
Vítězem v KARLOVARSKÉM KRAJI
(19 firem) se stala společnost MOSER
a.s. zabývající se produkcí bezolovnatého křišťálu. První příčka v ÚSTECKÉM KRAJI (61 firem) náleží výrobci
betonových výrobků CS-BETON s.r.o..
Druhé místo obsadil výrobce a prodejce
reklamního textilu a pracovních oděvů
ADLER Czech a.s. Třetí příčka patří výrobci kancelářských potřeb a potravinářských obalů z kartonu HIT OFFICE, s.r.o.
Prvenství v LIBERECKÉM KRAJI (38 firem) přiřkla odborná porota společnosti
ECOGLASS a.s., která se věnuje výrobě
lisovaných optických dílů. Druhé místo
obsadily Jizerské pekárny s.r.o., třetí pak
skončil výrobce a prodejce horolezeckých
potřeb a osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu SINGING
ROCK s.r.o.
Šampionem KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE (72 firem) je výrobce pekařských
pásových pecí J 4 s.r.o., za ním skončila
společnost Dr. Müller Pharma s.r.o. věnující se výrobě léčiv, zdravotnických
prostředků doplňků stravy a kosmetiky.
Třetí místo pak obsadil výrobce širokého
sortimentu produktů pro stavebnictví
a zemědělství, obalových materiálů a ma-

teriálů pro technické účely, společnost
JUTA a.s.
Vítězství v PARDUBICKÉM KRAJI
(67 firem) patří společnosti Contipro
a.s., která se zaměřuje na výrobu farmaceutických a kosmetických surovin
a produktů. Druhou příčku obsadila společnost Isolit-Bravo s.r.o, hned za ní se
umístil výrobce zastřešení teras a bazénů
ALUKOV a.s.
Nejvyšší příčka v KRAJI VYSOČINA (65 firem) patří výrobci malířských a natěračských válečků a dalšího
příslušenství IPC plast s.r.o. Na druhé
místo se dostala I. Kamenická stavební
a obchodní firma s.r.o., třetí pak IT společnost GORDIC s.r.o.
Vítězem OCENĚNÍ ČESKÝCH
LÍDRŮ v JIHOMORAVSKÉM KRAJI
(167 firem) se stal prodejce a výrobce
průmyslových hadic a těsnění pro firmy
GUMEX s.r.o, následovaný společností
T Machinery a.s., která se věnuje vývoji
a výrobě dobývacích kombajnů pro těžbu
hornin, hřeblových dopravníků, podporubových zařízení, hydraulických výztuží
pro zabezpečení těžních prostor. Třetí
příčku obsadila dopravní společnost
DOPAZ s.r.o.
Lídrem v OLOMOUCKÉM KRAJI (63
firem) se stal výrobce oděvů Koutný s.r.o.
Druhá skončila společnost FARMAK
a.s., která se věnuje vývoji a výrobě generických látek – API, třetí místo patří
železničnímu nákladnímu dopravci IDS
CARGO a.s.
Ve ZLÍNSKÉM KRAJI (103 firem) patří
prvenství společnosti KOVÁŘ plus s.r.o,
která se zabývá velkoobchodem a mezinárodním obchodem masa, uzeniny, sýrů,
zmrazeného zboží, ryb a zvěřiny. Druhý
skončil specialista na komplexní péči
o tiskoviny Z STUDIO s.r.o, třetí místo
obsadila společnost Graspo CZ věnující
se tisku a výrobě knih, katalogů, časopisů,
diářů, notesů a kalendářů.
Vítězem v MORAVSKOSLEZSKÉM
KRAJI (138 firem) se stala společnost
MARLENKA international s.r.o. známá
zejména svým dortem Marlenka vyráběným podle staroarménské rodinné
receptury. Hned za ní skončila společ-

nost FERRMON s.r.o., která se zabývá
výrobou a montáží ocelových konstrukcí
a technologických celků. Třetí místo náleží výrobci komponentů pro automobilový průmysl BRANO a.s.
Tématem, které zajímá snad všechny
lídry, jsou možnosti financování jejich dalšího rozvoje. Jaké otázky z oblasti financí
a bankovnictví podle Expobank CZ, oficiálního partnera projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, v současné době čeští lídři
řeší? „Tuzemský bankovní sektor je nyní
v dobré kondici, zpomalování růstu české
ekonomiky je stále ještě mírné a korporátní
klienti českých bank tedy přístup k financím
obecně mají vcelku velmi dobrý. Zajímají se
ale o růst úrokových sazeb nebo o zajištění
proti budoucím kurzovým výkyvům. U nás
v Expobank umíme nabídnout „řešení na
míru“, tedy optimální mix celé škály úvěrových a zajišťovacích produktů, včetně
nástrojů financování obchodu a exportu
do zahraničí nebo např. profinancování
developerských projektů v tuzemsku,” prozrazuje Miloš Večeřa, Senior Acquisition
Manager, Trade & Export Finance Specialist, Corporate Banking, Expobank CZ a.s.
Do projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH
LÍDRŮ je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů
všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je
prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF –
Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem
je dostupnost závěrek za rok 2016 a 2017
a iRating ve stupních 1-11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí
ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2018). Společnosti dále musí
splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo
ročního obratu 200 milionů korun aspoň
a výše bez omezení, minimálního počtu
50 a více zaměstnanců a v neposlední
řadě mají podvojné účetnictví nejméně
po dobu 4 let.
V projektu nesoutěží společnosti,
jejichž předmětem podnikání je vývoz
surovin, starožitných předmětů, zbraní
a služby finanční povahy.
www.oceneniceskychlidru.cz
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I P C PLAST SPOL. S R. O.
1.MÍSTO V PROJEKTU OCENĚNÍ
ČESKÝCH LÍDRŮ ZA KRAJ
VYSOČINA 2019
Firma IPC plast spol. s r.o. je významným výrobcem a dodavatelem malířských válečků a dalších
pomůcek pro profesionální uživatele a příležitostné domácí kutily. Je kapitálově silná a řadu let patří
mezi nejstabilnější společnosti v Česku. O této skutečnosti svědčí i to, že pravidelně od roku 2013
získává CERTIFIKÁT AAA CZECH Stabiltiy Award EXCELENTNÍ. Po 27 letech se společnost I P C
plast spol. s r.o. stala seriózním, spolehlivým a vstřícným obchodním partnerem, schopným dodávat
vysoce kvalitní výrobky v takovém provedení a termínech, které si zákazník přeje. Kvalitou a objemem
produkce se řadí mezi přední evropské výrobce malířských válečků.

JAKOU MÁTE POZICI VE FIRMĚ?

Jsem manželkou majitele,do firmy jsem
nastoupila po studiu ekonomiky, před 21
lety. Původně jsem chtěla jít ještě studovat, ale rok ve firmě mě přesvědčil zůstat
na „plný úvazek“.

Markéta
ČECHOVÁ

MŮŽETE NÁM PROZRADIT NĚCO
Z HISTORIE FIRMY?

V roce 1990 současný majitel se svojí
rodinou založil společnost na výrobu
pomůcek, předmětů a nářadí pro domácí práce a to především pro jednoho
odběratele. Časem se ukázalo, že tento
způsob nemá budoucnost a tak se začali hledat noví partneři a nakupovat
materiál přímo od dodavatelů.V tomto
období začal intenzivní rozvoj společnosti:hledala se nová odbytiště,partneři
a rozšiřoval se výrobní sortiment.Rozvoj
firma zaměřila na výrobu univerzálních
válečků na bázi šití,postupně se rozšířila
na pěnové válečky a válečky vyráběné
na bázi thermofúze.Všechny volné fi-
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vedoucí exportu
a marketingu
I P C plast spol. s r. o.

Motto:
„Žít každým
momentem.“

www.ipcplast.cz

nanční prostředky firma investovala do
rozvoje výrobní základny, do nákupu
nových strojů a zařízení, do technologie
výroby, do zvyšování produktivity práce,
do zkvalitňování produkce a rozšiřování
výrobního sortimentu.S růstem ekonomického potenciálu se zaměřila i na další
činnosti, především na lisování plastů
a výrobu forem, nástrojů i nových strojů
ve vlastní nástrojárně. Tato skutečnost
vyvolala potřebu zvyšovat kvalifikaci
a odbornou způsobilost zaměstnanců.
Dnes společnost úspěšně rozvíjí vlastní
výrobní postupy, technologii výroby,
staví nové výrobní linky na celý dodávaný sortiment.

Těžko říct. Dodáváme velkoobchodům,
jejichž partnery jsou velké mezinárodní
řetězce typu OBI, Bauhaus. Strategie
firmy je dodávat pouze velkoobchodům.
Pro český trh máme pouze 2 významné
partnery.
BYLA JSTE U ÚPLNÝCH ZAČÁTKŮ
VZNIKU FIRMY?

Od začátku ne,nicméně samozřejmě
o veškerých jejích těžkých začátcích
vím vše.
Jedná se o období, kdy se vše začalo
vyrábět v garáži rodinného domu, nebyl
dostatek financí, zkušeností,na nákup
nových strojů byl rodinný dům bankou
zastaven, do firmy se investoval veškerý
V ČEM SPATŘUJETE VÝJIMEČNOST
čas. Já jsem nastoupila až 6 let po jejím
FIRMY A JEJÍCH PRODUKTŮ?
založení, kdy už byla postavena první
Jsme rodinná firma, která se snaží do- výrobní hala. Nedávno byla dokončena
stát vždy svého slova a aby co slíbila, to hala č. 8.
dodržela a byla nezávislá. Pro stěžejní
výrobu malířských válečků si vyrábíme MÁTE SKVĚLOU POZICI, FIRMĚ SE
téměř veškeré stroje i polotovary pro DAŘÍ.KAM PODLE VÁS IPC PLAST
výrobu sami.
DÁLE SMĚŘUJE?
Myslím, že nebyla nikdy úplně nastaJAKOU POZICI MÁ NA ČESKÉM
vena meta, kam chceme jít nebo dojít.
TRHU?
Ale všichni jsme tvrdě pracovali a pra-

Během uplynulých let prošla
firma rychlým inovačním
vývojem. Značně se rozšířil nejen
původní sortiment výrobků, ale
i okruh obchodních partnerů.
Zásadních změn doznal i způsob
výroby a kvalita produkce.Dnes
využívá společnost moderní
technologii výroby malířských
válečků. Tím se snaží o dosažení
vysoké úrovně kvality produkce,
krátkých dodacích termínů
a v neposlední řadě i příznivé
cenové relace.Tyto atributy si
získaly stálý okruh obchodních
partnerů, který se každoročně
rozšiřuje a zároveň zvyšuje objem
produkce. Více než 95% produkce
se vyváží mimo Českou republiku.
Odběrateli jsou nejen země
Evropské unie, ale i Japonsko,
Indie, USA a Kanada.
Roční produkce je cca
640 mil. Kč, což představuje
75 mil. kusů různých
druhů válečků.
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cujeme tak, aby se stále zlepšovala kva- JAKÉ MÁTE ZÁLIBY?
lita výrobků, získávali se noví zákazníci, Miluji koně.
upevňovalo se postavení firmy na trhu.
Určitě se chceme posunout v oblasti S KÝM BYSTE SE RÁDA SETKALA?
automatizace, digitalizace.Všechny do- Ráda bych jednou navštívila Bhútán.
savadní neúspěchy nás posunuly dále O něm se tvrdí, že tam žijí nejšťastnější
a úspěchy utvrdily v tom, že to za to lidé na světě. S nimi bych se chtěla potkat
veškeré úsilí stojí.
a něco se od nich naučit.

KTERÉ MOMENTY
V ŽIVOTĚ POVAŽUJETE

BUDUJEME
HRDÉ
ČESKO

ZA DŮLEŽITÉ?

Když mi v 18 letech zemřel můj otec
a můj život se obrátil vzhůru nohama.
Musela jsem začít bojovat sama za
sebe.

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
LÍDRŮ

CO SI MYSLÍTE, ŽE JE PRO FIRMU
NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU?

Podle mě uznání od partnerů i konkurence.
ÚSPĚCH KAŽDÉ FIRMY SE ODVÍJÍ
OD JEDNOTLIVCŮ. MÁTE VY
SAMA RECEPT NA ÚSPĚCH-NAPŘ.
PROFESNÍ ZÁSADY, KTERÝMI
SE ŘÍDÍTE A BEZ KTERÝCH SE

SEZNAMTE SE
S ČESKÝMI LÍDRY 2019

NEOBEJDETE?

Dodržet, co slíbím a slibovat to, co je
možné splnit. Hrát fair play hru.
CO VÁM OSOBNĚ PODNIKÁNÍ
DÁVÁ, CO BERE?

Dává mi seberealizaci, i překonávání
sama sebe. Bere někdy sílu jít dál.
MÁTE PROFESNÍ ZÁSADY, KTERÝMI
SE ŘÍDÍTE?

Dotáhnout vše do konce.
CO JE NA VAŠEM ŽEBŘÍČKU
HODNOT NEJVÝŠE, CO NAOPAK?

Nejvýše je dodržet slovo, naopak je opak.
GALVANIKA S.R.O.

JAKOU ROLI HRAJE VE VAŠEM
PODNIKÁNÍ RODINA?

V rodinné firmě zásadní. Ale snažíme se
mimo firmu práci spíše neřešit.
KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE
OVLIVNIL?

CMYK 100.78.0.54

Rodiče a můj současný tchán, zakladatel
firmy IPC plast.

PANTONE® 2767 C

RAL® 5013

CO JSTE SI ODNESLA DO ŽIVOTA
OD SVÝCH RODIČŮ?

ORACAL 751 518 (Steel Blue)

Odmala mě vedli k práci u koní. To znamená tvrdou dřinu, naučit se zodpovědnosti, respektu. To vše jsem v mé práci
ve firmě využila.

www.oceneniceskychlidru.cz
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PANE KOZUBÍKU, UBĚHL ROK OD
VAŠEHO VÍTĚZSTVÍ ČESKÉHO LÍDRA,
ZA KRAJ VYSOČINA. MŮŽETE NÁM
PROZRADIT, CO MÁ VAŠE FIRMA
ZA UPLYNULÝ ROK ZA SEBOU A CO
JE U VÁS NOVÉHO? POKUD VÍM,

JAK SE DAŘÍ
LOŇSKÝM LÍDRŮM?

Lumír
KOZUBÍK
majitel firmy Sepos spol.s r.o. Jihlava
1. místo v projektu Ocenění českých lídrů
za kraj Vysočina 2018

Lumír Kozubík začal podnikat krátce po
Sametové revoluci tím, že odkoupil budovy
zemědělského areálu na kraji Jihlavy, kde
byl dříve zaměstnán a kompletně je přebudoval. Založil firmu SEPOS spol. s r.o.,
která se specializuje na interiérové dveře,
zárubně a jejich příslušenství a již deset let
vyrábí vlastní obložkové zárubně a svou
produkcí se řadí mezi nejvýznamnější výrobce u nás. SEPOS získal řadu ocenění,
např. Štika českého byznysu 2013, Czech
Business Superbrands 2018, 1. místo Lídra
kraje Vysočina v soutěži Ocenění Českých
Lídrů 2018. V roce 2018 se umístil mezi
100 českými nejlepšími firmami. Sepos je
rodinnou firmou, ve které dnes pracují a
na jejím úspěšném chodu se podílejí syn
i dcera zakladatele a majitele.

www.sepos.cz

ZAKOUPILI JSTE AREÁL ORION
V PRAZE 6. JAKÉ S NÍM MÁTE
PLÁNY A CO BYLO DŮVODEM
ZAKOUPENÍ?

Za sebou máme opravdu náročné období. Čelili jsme jak velkým výzvám
z hlediska odběratelů a dodavatelů, tak
jsme řešili náročné investiční záměry.
Významnou investicí byl právě nákup
budovy Orion v Praze, který jste zmínila.
Tyto moderní reprezentativní prostory
nám (jak předpokládám) umožní získat
větší obchodní potenciál v tomto obchodně důležitém regionu.
Zároveň jsme v uplynulém období
řešili složitou akvizici, konkrétně se
jednalo o právní převzetí firmy Výroba
dveří s.r.o. Předpokládáme, že toto nové
výrobní středisko nám pomůže vykrýt
poptávku po některých atypických,
technických či úzkoprofilových výrobcích, které v naší nabídce chybí. V současné době pracujeme na fúzi firmy
SEPOS a Výroba dveří s.r.o.
NASTALY NA TRHU V MINULÉM
A TOMTO ROCE VE VAŠEM OBORU
NĚJAKÉ ZÁSADNÍ ZMĚNY,
CO SE NAPŘ. TECHNOLOGIÍ,
MATERIÁLU NEBO DESIGNU DVEŘÍ
A ZÁRUBNÍ TÝČE? JAKÉ?

I tento obor se vyvíjí prakticky neustále,
a to jak v oblasti designu, tak konstrukcí.
Inovací prochází také povrchové materiály, které disponují různými, pro uživatele „přidanými hodnotami“. Ať už je to
odolnost proti mechanickému poškození,
zdravotní nezávadnost, tak nově například
antibakteriální úprava. Přestože inovace
vnímám neustále, nemyslím si, že se v uplynulém období jednalo o změny zásadní.
JAK SE VAŠÍ FIRMĚ DAŘÍ PO
STRÁNCE EKONOMICKÉ?

Rok 2018 hodnotím z hlediska ekonomického jako velice úspěšný. Trend

26

rozvoje se nám podařilo udržet a opět plány do budoucna tedy není těžké odjsme zaznamenali navýšení ekonomic- hadnout.
kých ukazatelů. V tržbách i hospodářském výsledku se jednalo o pětiprocentní PŘINESLO VÁM VÍTĚZSTVÍ LÍDRA
navýšení oproti roku předešlému.
VYSOČINY ODEZVU?
Účast na tomto projektu vnímám poziLÉTO JE ZA NÁMI,
tivně, setkal jsem se s mnoha významMĚL JSTE MOŽNOST SI OD
nými podnikateli a mohl si vyslechnout
CELOROČNÍHO SHONU
jejich životní a profesní příběhy. SchopODPOČINOUT? KDE A JAK?
nosti českých lidí obdivuji. Je obdivuLéto vnímám jako poměrně náročné hodné, co mnozí dokázali a zároveň co
pracovní období. Vzhledem k tomu, že pro to obětovali.
zaslouženou dovolenou čerpá většina
zaměstnanců SEPOSU, já se naopak CO PŘEJETE VAŠÍ FIRMĚ DO ROKU
snažím být v tomto období k dispozici 2020, MÁTE PŘÁNÍ, VIZE A PLÁNY?
a chod firmy zajistit. Abych to všechno V první řadě jí přeji, aby měla mnoho
zvládl, síly načerpám již na jaře a potom spokojených zákazníků a aby si stávající
na podzim, kdy trávím několik týdnů rozvoj udržela. Plány, z nichž některé
u moře. Oblíbenou destinací jsou Ka- jsou již „na papíře“, ale mnohé pouze
nárské ostrovy.
v našich hlavách (myšleno v hlavách našich vrcholových manažerů), ať se nám
JAK SE PODÍLEJÍ NA CHODU
podaří úspěšně realizovat. I nadále muFIRMY VAŠI POTOMCI, SYN
síme počítat s tím, že naše plány budou
A DCERA? CO S NIMI MÁTE
ovlivňovat různé nenadálé situace, které
V PLÁNU DO BUDOUCNA?
musíme flexibilně řešit. Přeji nám, ať
Jsem rád, že moje děti mají zájem v tomto jsme v tomto i nadále úspěšní. Věřím
oboru podnikání pokračovat. Rok co rok svým zaměstnancům, kteří mě téměř
se více podílejí na chodu firmy, a to ve denně přesvědčují o tom, že jim na
všech jejích oblastech. Již nyní jsou ne- firmě záleží a že jsou schopni zvládnout
zbytnou součástí řízení celé společnosti, i ty nejsložitější situace.
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REALIZACE Z TELEVIZNÍHO POŘADU JAK SE STAVÍ SEN

PROZRAĎTE NÁM, CO VÁS
POSLEDNÍ DOBOU POTĚŠILO?

FOTO: SEPOS, SPOL. S R.O.

Těší mě spokojenost a loajalita velkých
i malých zákazníků, stejně jako zájem
a loajalita většiny zaměstnanců. Někteří
jsou ochotni obětovat práci čas nad rámec pracovní doby, i přesto, že mnohdy
tato jejich práce plodí další a další práci.
Spokojenost na obou stranách (ať zákazníků, tak zaměstnanců) mě vždy potěší a mám za to, že se takto naplňuje
účel podnikání.
CO BYSTE PORADIL
ZAČÍNAJÍCÍM MLADÝM DNEŠNÍM
PODNIKATELŮM NA DOTAZ,
JAK SE STÁT MAJITELEM ÚSPĚŠNÉ
CENĚNÉ A VYHLEDÁVANÉ
PROSPERUJÍCÍ FIRMY A DOKÁZAT
SE UDRŽET NA TRHU TÉMĚŘ TŘI
DESÍTKY LET?

Bezfalcové dveře (v jedné rovině se zárubní)

Nevím, jestli můžu radit dnešním mladým podnikatelům. Za sebe mohu říct
jen to, že za zásadní považuji „etiku
v podnikání“ a lidi posuzuji podle toho,
co dělají a ne podle toho, jak vypadají
a co říkají. Vždy jsem hledal poctivou
a férovou cestu, která povede k rozvoji
firmy, nikoli jen k zajištění sebe sama.
Myslím si, že v podnikání je velmi
důležité vytrvat, překonávat překážky
a při první prohře to nevzdávat. Cesta
podnikatelská je lemována i neúspěchy, ale téměř každý z nich je zároveň
cennou zkušeností, je to poučení, ze
kterého člověk může těžit v budoucnu.
K tomu, aby se firma udržela na trhu
desítky let, je zapotřebí mnoho trpělivosti a vytrvalosti.

SEPOS SPOL. S R.O.
je neustále se rozvíjející firma s více než 25 letou tradicí, která patří v České republice mezi přední prodejce
a dodavatele interiérových dveří, vchodových dveří, zárubní a kování. Jejími zákazníky jsou jak stavební společnosti,
tak maloobchodní zákazníci. Od roku 2008 je SEPOS také výrobcem zárubní.
I v tomto oboru se okamžitě zařadil mezi špičku ČR. Díky vlastní síti regionálních poboček rozmístěných po celé
republice je v blízkém kontaktu se zákazníky, kterým umí nabídnout nejen široký sortiment, ale zároveň kompletní
profesionální služby. Zabývá se také zakázkovou výrobou atypických dveří a na základě
potřeb zákazníka provádí veškeré úpravy dveří a zárubní na míru.
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Rámové dveře s vsazenou hliníkovou lištou, bílá obložková
zárubeň

Prosklené dveře s pískovaným sklem, bílá obložková zárubeň

Skryté zárubně doplněné lakovanými EBC dveřmi,
vysoce designový prvek

Posuvné dveře v dekoru dub kubánský,
dělená zárubeň ve stejném dekoru
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SVĚT VÝJIMEČNÝCH

ADVOKACII VNÍMÁM
JAKO SLUŽBU S VYSOKOU
PŘIDANOU HODNOTOU
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JSTE SE

Asi před pěti lety mne oslovila firma první setkání s Val Papirnik, v té době
Squire Patton Boggs, která do svého partnerkou naší advokátní kanceláře,
EXISTUJE ZLOMOVÝ OKAMŽIK,
týmu hledala advokáta pro oblast tech- která mne v mládí inspirovala svým
KTERÝ O TOM ROZHODL?
nologií, telekomunikací a problematiky rozhovorem a svým příběhem.
Původně jsem chtěla být spisovatelka online světa. Při pohovoru mi došlo, že
nebo novinářka. Celou dobu, co jsem mi to nastavení je povědomé – sedím V ČEM SPATŘUJETE VÝJIMEČNOST
studovala práva, jsem pracovala v mé- v zasedačce kanceláře na Václavském VAŠÍ PROFESE? MŮŽETE NÁM
diích a o kariéře právníka jsem úplně náměstí, zpovídá mne kompetentní PŘIBLÍŽIT SVOJI SPECIALIZACI?
neuvažovala. Postupně jsem dospěla a chytrá dáma, která má před sebou Jednu věc bych chtěla říct – mám svoji
k názoru, že se na novinářku nehodím. hromádku papírů a v pozadí sochu práci a svojí profesi opravdu ráda. A to
Ke konci studia mi kamarád nabídl do- svatého Václava. Tak proběhlo moje není jen fráze. Velmi mne naplňuje po
časnou pozici tlumočnice a asistentky
manažerovi ze Švédska, který přijel do
Prahy založit deník Metro. Jednal s tiskárnou, právníky, přijímal lidi, uzavíral obchodní smlouvy, a já byla u všech
Advokátní kancelář Squire Patton Boggs s.r.o., Partnerka
těchto jednání a činností. Dospěla jsem
k názoru, že bych advokacii přece jen
zkusila. Zhruba v tu dobu jsem navíc
Hana Gawlasová je advokátkou specializovanou na oblast
četla rozhovor v jednom ze ženských
technologií a telekomunikací a uznávaným odborníkem
časopisů s advokátkou, která na mne
v oblasti práva informačních technologií a ochrany osobních
na fotografiích a v textu působila jako
údajů a je doporučovaná příručkami Chambers & Partners,
velmi kompetentně a chytře vypadající
Legal 500 a Who’s Who Legal.
žena, která s lehkostí mluví o své práci
Pražská pobočka Squire Patton Boggs je především známá díky své
a svém životě. Seděla v kanceláři u stolu
bohaté arbitrážní praxi a poskytováním služeb v oblasti public advou okna, na stole ležela hromádka advocacy, spojené nerozlučně se jménem bývalého diplomata Petra Koláře.
kátních spisů a papírů, v pozadí socha
Regulatorní advokacie, jak je označováno spojení tradičních právních
svatého Václava na Václavském náměstí.
služeb s lobbingem, je v nabídce právních kanceláří v českém prostředí
Bylo rozhodnuto.
naprosto ojedinělá. Za pražskou pobočkou stojí globální síť 44 kanceláří v 19 zemích světa.
Po škole jsem začala pracovat v advokátní kanceláři a hned po prvním
pracovním dni jsem byla nadšená, práce
se mi moc líbila. Tak to trvá dodnes.
STALA ADVOKÁTKOU?

Hana GAWLASOVÁ
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intelektuální i emoční stránce a i jinak
uspokojuje. Je úžasné, že jsem si mohla
vybrat svobodné povolání. Mám ráda
pocit svobody rozhodování a ten mi
advokacie krásně poskytuje.
Dlouhodobě se nejvíce zaměřuji na
oblast technologií a s nimi souvisejícím lidským prvkem, kterému říkám
humanware. V případě technologických smluv je to například autorskoprávní problematika zaměstnaneckého
díla, využití know-how zaměstnanců
a ochrana know-how zaměstnavatele,
komplexní skupiny licenčních a servisních smluv k technologiím. V případě
kybernetické bezpečnosti je to nastavování vnitrofiremních procesů pro
ochranu před hrozbami on-line světa,
včetně školení zaměstnanců a pomoc
s hrozícími nebo probíhajícími kyber-bezpečnostními útoky. Za tu dobu, co
jsem v advokacii, jsem se ani jednou
nenudila, což mi moc vyhovuje.

BUDUJEME
HRDÉ
ČESKO

MÁTE RECEPT NA ÚSPĚCH?

Hodně se mluví o tom, že byznys dnes
stojí na tom, koho kde znáte. Mohu
potvrdit, že když pracujete ve službách, osobní vztah, obchodní kontakty
a známost velmi pomáhá. Když dneska
chci udělat velký obchod, většinou je to
s klientem, s kterým se osobně znám.
V práci trávíme hodně času a osobní
nasazení je velmi intenzivní. Na konci
dne je ale stále nejdůležitější kvalita odvedené práce a přidaná hodnota, kterou
klientovi poskytnutým právním poradenstvím přineseme. V poslední době
se hodně mluví o dalším směřování advokacie, o nákupu „balíku“ služeb spíše
než poskytování zacíleného právního
poradenství, o nahrazení některých
druhů právního poradenství službami
umělé inteligence. V této souvislosti
jsem přesvědčena, že advokát by si
měl uchovat i do budoucnosti status
nezávislého vysoce odborného poradce.
Je to odborník, který zná byznys svého
klienta a měl by v takovém případě fungovat jako externí nezávislý hlas. A byť
jsem klientem placena za poskytování
právních služeb, měla by zde fungovat
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Se Simonou Bagárovou
právě ta nezávislost, schopnost svo- cítím se přirozeně jako žena. Povolání
bodně se rozhodovat a hledat optimální a rodina mi umožňuje se tak cítit komřešení v klientův prospěch. To vše při fortně a rozvíjet moje schopnosti. Adzachování svého statusu, kdy nejsem vokacie je velmi náročná, konkurenční,
podřízena nikomu jinému než službě emočně vypjatá a občas i pěkně drsná
právnímu řádu a klientovi.
disciplína, v níž vás svazují termíny, kliAdvokacii proto vnímám jako službu enti, legislativa i osobní ambice. Přes
s vysokou přidanou hodnotou, která to všechno jsem přesvědčena, že jsem
je postavena na lidském faktoru – ten zůstala ženou a v mnohém mi to v práci
zatím není možné zkopírovat jakým- možná i pomohlo.
koli algoritmem. Jako taková proto i do
Věnovala jsem se advokacii v českém
budoucnosti bude advokacie unikátní i mezinárodním měřítku i na mateřské
a jedinečná v poskytování právních rodičovské dovolené. Přesto nemám
služeb bez ohledu na to, co všechno se pocit, že bych své dvě děti nějakým
podaří automatizovat. Myslím, že to způsobem o něco připravila a nedala
platí i v ostatních službách.
jim to, co chtěly a to co potřebovaly.
Naopak charakter povolání mi umožJAKOU ROLI HRAJE VE VAŠÍ
nil vrátit se na částečný úvazek brzy
PROFESI TO, ŽE JSTE ŽENOU?
do práce a přitom být doma s malými
DOTÝKÁ SE VAŠE PROFESE VAŠÍ
dětmi. Tato zkušenost mne v mnoha
RODINY? JAK?
směrech posunula dál a rozvinula moji
Svobodné povolání mi umožnilo mít na osobnost a naučila mne novým věcem.
jedné straně rodinu, ale na druhé straně
se věnovat svému povolání a zůstat www.squirepattonboggs.com/en/profesv něm ženou. Jsem ráda, že jsem žena, sionals/g/gawlasova-hana
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MÍ PŘEDCI DOKÁZALI MNOHO VĚCÍ,
ŘADA Z NICH PATŘILA
K VÝZNAMNÝM OSOBNOSTEM

V

ýjimečnost této ženy tkví především ve spojení rodiny se třemi dětmi a její podnikatelskou činností,
v níž vytvořila silný tým složený ze samých žen. Získala statut auditora, daňového poradce,
následně titul LL.M. v oblasti korporátního práva a nyní studuje MBA se zaměřením na public relations a marketing.
Společně s manželem, který vlastní úspěšný holding firem, žijí v obci Třebešov v podhůří Orlických hor a společně vytvářejí
dobrý tým, zajišťující realizaci řady filantropických a inovativních projektů a rozšiřování portfolia činností.

JAKÁ JE VAŠE OSOBNÍ
A PODNIKATELSKÁ MISE?

Nejvyšší hodnota:
„Štěstí spojené
s kvalitním rodinným
zázemím a prospěšný
život, se snahou dokázat
něco pro druhé a další
generace.“

Ráda pomáhám lidem ke splnění svých
cílů, naplňují mne smysluplné projekty,
ze kterých je patrná energie a individualita realizátorů, těší mne úspěchy v podnikání mém i mých klientů.
PROČ SE OSOBNĚ I VEŘEJNĚ
ANGAŽUJETE A PŘINÁŠÍTE
ZISKY (NEJEN HMOTNÉ)
SOBĚ I OSTATNÍM?

FOTO: ARCHIV ATELIER TEREZY VAŇKOVÉ POKORNÉ, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Považuji to za svou morální odpovědnost.
Mí předci ve svém životě také dokázali
mnoho věcí, řada jich patřila k významným osobnostem města, kde jsem se
narodila a chtěla bych, abych alespoň
trochu se jim přiblížila.
EXISTUJE ZLOMOVÝ OKAMŽIK,
KTERÝ ROZHODL O VAŠÍ
PODNIKATELSKÉ DRÁZE?

Jsem z podnikatelské rodiny. Můj děda
Antonín Fáborský byl se svou matkou
vlastníkem firmy FAB v Rychnově nad
Kněžnou, babička pocházela z velkého
statku v Chramostku. Za socialismu byli
mí předkové režimem perzekuováni, ale
krátce po sametové revoluci začali oba mí
rodiče podnikat. Již po ukončení školy
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jsem začala podnikat také, nejprve jako
spolupracující osoba se svým manželem,
po zkouškách daňového poradce formou
OSVČ a po úmrtí kolegyně z účetní
kanceláře, která do té doby firmu vedla,
jsem ji transformovala na s.r.o. a začala
rozšiřovat nabídku ekonomických služeb
a následně lektorské činnosti.

agendy a řadíme se mezi největší účetní
kanceláře v našem regionu. Měla jsem
několik svých vzorů, ke kterým jsem
vzhlížela s velkou úctou a respektem
a jsem velmi ráda, že se mi v současné

době daří s řadou z nich být v kontaktu
a spolupracovat s nimi. V rámci komory
auditorů a daňových poradců je mi ctí
spolupracovat s řadou jejich významných členů.

JAKÉ BYLY ZAČÁTKY VAŠEHO

Motto:
„Počítáme s Vámi
a pro Vás.“

PODNIKÁNÍ?

Především jsem do něj musela investovat většinu své energie a času, které jsem
musela částečně vzít své rodině.V roce
2007, kdy jsem přebírala vedení společnosti, jsem porodila třetí dítě. Bylo velmi
náročné skloubit mateřské povinnosti
s udržením firmy, její činnosti a ještě rozšířit činnost o auditorské práce. Finančně
z titulu prvotních investic pro zahájení
podnikání se nejedná o náročný obor,
protože největší hodnotu v naší profesi
ve firmě mají lidé. Je poměrně složité
a časově náročné si vybudovat profesně
zdatný tým. Vážím si svých kolegyň, našich velmi hezkých vztahů a kvalitních
pracovních výsledků. Snažím se týmu
zajistit kvalitní technické zázemí, odbornou podporu při daňovém poradenství,
spolupráci s právníky, soudními znalci,
příjemné pracovní prostředí a odpovídající mzdové ohodnocení. Snad můžu
doufat, že vývoj jde správným směrem,
zpětnou vazbu pro hodnocení spatřuji
v minimální fluktuaci.
KDYŽ SE DNES OHLÉDNETE ZPĚT,
SPLNILA SE VAŠE OČEKÁVÁNÍ?

Ano, firma ESOP má oprávnění Komory
daňových poradců ČR, Komory auditorů, poskytujeme pro řadu měst a obcí
spolupráci při finančních kontrolách,
firma poskytuje lektorskou činnost
v oblasti účetnictví a daní. Je nás nyní ve
firmě zhruba 20 žen a máme vytvořenu
organizační strukturu se specializací na
různé obory v naší práci. Z legrace občas
říkám, že jsme genderově nevyvážené,
ale určitě by z nás „v Bruselu měli radost“. V současné době máme oddělení
auditu, daňového poradenství, finančního účetnictví a personální a mzdové

Ing. Daniela BURIANOVÁ, LL.M.
jednatel, auditor a daňový poradce
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.
Profesní zásady
KVALIFIKOVANĚ – DISKRÉTNĚ – VSTŘÍCNĚ A SE ZÁRUKOU
Silné stránky firmy
Péče o klienta šitá na míru.
Zastupování klientů při jednání pro úsporu jejich času a energie.
Vysoká profesní odbornost celého kolektivu.
Výborná atmosféra a pracovní vztahy mezi zaměstnankyněmi.
Do čeho ráda investuje peníze
Do vzdělání svých dětí, obrazů a nemovitostí v blízkém okolí.
S kým by se ráda setkala
S Dominikem kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským.
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.
www.esop-rk.cz
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CO VÁM PODNIKÁNÍ DÁVÁ,
CO BERE?

Podnikání mne nabíjí, mám ráda nové
projekty, nové výzvy a možnost svobodně
rozhodovat o dalších aktivitách. Při mé
kreativitě mne často zaměstnankyně
a manžel trochu musí brzdit, protože
jsem v podstatě workoholik a neumím
říci „ne“ v mnoha situacích, když by to
již bylo na místě.

s mým manželem původně zakládala.
Všichni mi velmi pomohli v rodinném
i profesním životě. Když si to zpětně
vyhodnocuji, musím říci, že mám velmi
propojenou profesi s rodinou a neumím
jasně oddělovat své soukromí od firemních záležitostí. Hodně mne ovlivnily
i mé spolupracovnice jak v této účetní
firmě, tak v auditorské, kde jsem po určitou dobu pracovala jako asistent auditora
pro získání potřebné praxe.

CO JE PODLE VÁS
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Kvalitní zázemí – základy, na kterých je
možno stavět. V naší branži jsou to zejména spolupracovníci, kteří zvládnou
dobře zkoordinovat své činnosti pro zajištění komplexních služeb s profesním
růstem a dobrou komunikaci pro naše
zákazníky. Při průzkumu spokojenosti
zaměstnanců většina z nich uvedla, že
BYLA JSTE ZA SVOJE DOSAVADNÍ
důvodem práce v ESOPu je především
AKTIVITY ODMĚNĚNA?
ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT?
kolektiv a sami při hodnocení naší
Věřím tomu, že největší odměnou je V současné době pokračuji ve studiu. Po práce uvedli, že klienti s námi spolumoje rodina. Mám tři skvělé děti, man- odborné linii se domnívám, že mám vše, pracují z důvodu odbornosti, maxižela, který mne ne navenek, ale vnitřně co potřebuji, v nedávné době jsem si do- mální vstřícnosti 24/7, stabilitě a dobpodporuje a díky tomu mohu být stále plnila právní vzdělání potřebné pro mou rému jménu u finančních úřadů. Velmi
progresivní, optimistická a dále se věno- práci a začala se věnovat více manažer- kladně je hodnoceno ze strany klientů,
vat vzdělávání, řízení firmy, spolupráci skému vzdělávání. Studuji na Ústavu práva že se je maximálně snažíme zastupos dalšími podnikatelskými aktivitami a právních věd marketing, sociální sítě vat při jednání s úřady a ušetřit jim tak
naší rodiny, novým výzvám, ale i řadě a public relations, abych lépe a efektivněji stres a čas.
dalších projektů, které s manželem dokázala „prodat“ naši práci. Uvědomuji
v rámci filantropie podporujeme.
si také potřebu kvalitního řízení společ- JAKOU ROLI HRAJE VE VAŠEM
nosti, důležitost správné komunikace a to PODNIKÁNÍ RODINA?
KDO JEŠTĚ VÁS K PODNIKÁNÍ
je dalším důvodem mého studia. A poté Rodina je základem mého života. BohuMOTIVOVAL?
se budu snažit část řízení firmy předat tak, žel mám zpětně pocit, že jsem nezvládala
Manžel, mí rodiče a moje kolegyně Ing. abych měla více času na rodinu a konečně ideálně pracovat s dětmi, které mi moji
Anna Klapalová, která firmu společně také na koníčky, sport a péči o své zdraví. práci někdy vyčítají.

ESOP ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ S.R.O.
Společnost ESOP je ve svém oboru středně velkou účetní a daňovou kanceláří, která se zabývá vedením účetnictví,
daňovým poradenstvím, auditem a lektorskou činností pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace,
příspěvkové organizace, města a obce. S řadou klientů v současné době řeší generační výměny v rodinných firmách
a další možné dispozice s firmami. Společnost sídlí v Rychnově nad Kněžnou a má oprávnění Komory daňových
poradců ČR a Komory auditorů ČR. Své služby se snaží poskytovat maximálně diskrétně, vstřícně a se zárukou.
Má zhruba 20 zaměstnankyň pracujících v odděleních auditu, finančního a mzdového účetnictví a daňového
poradenství. V rámci svého proklientského přístupu vyznává motto „Počítáme s Vámi a pro Vás“.
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SVĚT VÝJIMEČNÝCH

PRO ÚSPĚŠNÝ RŮST FIRMY

JSTE TAKÉ ALFA ŽENOU?

Před pár dny jsem si oddychla, a to
dost. Proč? Protože se mi ulevilo, že
možná nejsem až nepřirozeně výrazná,
že možná není špatně, že tak často vedu
na večírku konverzaci. Že se možná
nezastávám slabších nepatřičně, když
jiné ženy v dané situaci odvrací zrak, že
možná nenutím lidem, kam mají jít, když
se nemohou rozhodnout, ale prostě jim
jednoduše pomáhám. Že možná nejsem
nenormální či nezdravá, jak se mi snaží
vnutit články z ženských časopisů, pokud
se mi snadno a dobře baví s muži, a ano,
často i lépe než se ženami.
Bylo tolik věcí, o kterých jsem celý
život věděla, že je nedělám ze špatného
úmyslu, přesto zcela jinak než ostatní ženy.
Naopak jsem sama někdy chtěla, aby někdo tytéž věci udělal pro mne, zastal se mě,
rozhodl za mě. Stejně ve mně zůstávalo
slabé a všudypřítomné podezření, že se
mnou není něco správně spolu s neodbytnou otázkou, jestli tyto věci nedělám
kvůli nějaké své špatné vlastnosti.
Zlom přišel v momentě, kdy jsem se
dověděla o konceptu alfa ženy – úleva
přišla proto, že jsem věděla, že taková
nejsem sama. Alfa ženy jsou mezi námi

Barbora LÍPOVÁ
„Světlo ve tmě rozptylování“
www.blackbrick.cz
a jsou přesně takové – imponující, vědí
samy, co chtějí a jak toho dosáhnout. Nejsou submisivní, jdou vpřed, s druhými
nebo bez. Často jsou naprosto upřímné,
mnohdy proto, že za sebou nemají lehkou minulost.
Možná vám byl koncept alfa ženy
známý, ale mně nebyl a to i přesto, že se
o osobní rozvoj a mezilidské vztahy zajímám. Je smutné, že o alfa mužích víme
všichni, ale o alfa ženách neví téměř
nikdo, zvlášť ne muži. Je jasné, že alfa
žena chce být respektována a podporována, chce mít vedle sebe silného jedince,
i když se mužům může zdát, že vedle sebe
alfa žena nepotřebuje nikoho, natož pak
někoho silného.

Neznalost konceptu alfa ženy vede relativně jednoduše k mnoha nedorozuměním. Uvedu jedno konkrétní v situaci, kdy
se muž neznající koncept alfa ženy, ženě
líbí a například udělá vtip, který je přes
čáru. Ženy, které nejsou alfy, mají tendenci
toto faux-pas spíše přehlédnout a tvářit
se, že je to v pořádku. Naopak alfa ženy
věří, že mohou člověka změnit a že pokud
upozorní na něco nevhodného, není to zle
myšlenou kritikou, ale naopak vyjádřením
určitě náklonnosti a péče.
I sebevědomý muž by v takové situaci
cítil sympatii spíše k první, nekriticky
přijímající ženě. Alfa ženy často oplývají
cynickým humorem, takže jejich zdánlivá kritika plná ostrovtipu může být pro
muže jasný signálem nezájmu. Paradoxem je, že pro alfa ženu je vyjádření jejího
nesouhlasu známkou hlubokého a upřímného zájmu o muže. Toho by mohl právě
život vedle alfa ženy hodně obohatit, jak
v osobní, tak zřejmě i v profesní rovině,
díky nutnosti čelit svým chybám a nutnosti reagovat na podněty od své alfa ženy.
Jde o jeden drobný příklad, ale věřím,
že kdybychom se více vzdělávali a rozvíjeli v chápání mezilidských vztahů, dělali
to se svými přáteli a především to učili
své děti, jak dcery, tak syny, mohlo by
to přinést mnoho dobrého. Věřím, že
spousta z nás v této publikaci je alfa ženou
a pokud nejste, věřím, že i lepší pochopení
alfa žen nás přivede k vzájemné ženské
sounáležitosti, o kterou tu jde.
Když jsem svým přátelům ukázala
koncept alfa ženy, všichni mi říkali, že
to jsem já a že tak je to správně. Třeba
přinese tento text podobou úlevu i vám.
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MÁJOVÉ
SETKÁNÍ PODNIKATELEK

NA ZÁMKU BERCHTOLD

L

etos v květnu se nedaleko od Prahy,
na zámku Berchtold, uskutečnilo
Májové setkání podnikatelek, které
zorganizovala naše redakce společně se
Štěpánkou Duffkovou, známou koučkou.
Společný nápad vznikl zcela náhodně
a spontánně, při mém setkání se Štěpánkou na akci podnikatelů.
„Měly bychom něco podniknout, jen
nevím kdy a kde,“ říkám.
"Co zámek Berchtold a Májové setkání
podnikatelek?", iniciuje návrh Štěpánka,
"pozveme podnikatelky do krásného prostředí zámku, neformálně, pro radost a pro
trochu poučení..."
Slovo dalo slovo, vedení zámku nám vyšlo vstříc s krásným květnovým termínem
a pozvánky putovaly na vybrané adresy žen,
které toho v životě hodně dokázaly.
Přihlášek přišlo k naší velké radosti
více, než jsme plánovaly a na zámku se

květnového deštivého odpoledne sešla výjimečná dámská společnost – téměř čtyři
desítky významných českých podnikatelek
z Prahy, okolí, ale i ze vzdálenějšího Brna,
Prostějova, Jižních Čech i Plzně!
Neváhaly vážit dlouho cestu a stálo to
opravdu za to.
Po vřelém uvítání majitele zámku JUDr.
Václava Růžičky sklenkou šampaňského
následoval atraktivní hlavní program,ve
kterém si účastnice poslechly neuvěřitelné
poutavé příběhy dvou velkých osobností
českého podnikání,paní Jaroslavy Valové,
zakladatelky firmy SIKO koupelny a.s.,
a paní Jarmily Podhorné, majitelky firmy
Naděje, zakladatelky gemmoterapie u nás.
Skvostné a zároveň skromné příběhy obou
dam vystřídal odborný výstup finančního
poradce Jana Sušánky a pak následovala
zajímavá ukázka neobvyklého typu koučování prostřednictvím Štěpánky Duffkové.

Při skvělém pohoštění si některé dámy
stihly prohlédnout zámek, vyměnit vizitky
s ostatními a Májové setkání podnikatelek uzavřela módní přehlídka perfektního dámského prádla firmy Caresse bra,
s.r.o., pod taktovkou sympatické majitelky
Kláry Hruškové Doubkové.
Po čtyřech hodinách se ženy rozjížděly do svých domovů s dobrým pocitem
i předsevzetím, že setkání zopakujeme.
Slib dámy, plníme, příprava dalšího setkání podnikatelek na zámku Berchtold je
v plném proudu.
Dovolte nyní, abychom vám na následujících stránkách představili některé
účastníky.
www.zamekberchtold.cz
www.stepankaduffkova.cz
www.jansusanka.cz
www.caresse.cz

UMĚNÍ SPOJUJE LIDI
NAPŘÍČ SOCIÁLNÍMI SKUPINAMI,
POLITICKÝMI NÁZORY I SVĚTADÍLY

PROČ JSTE ZAČALA PODNIKAT?

Mám velkou potřebu nezávislosti a nevyhovovalo mi pracovat na základě pokynů
někoho jiného, proto jsem si založila
vlastní firmu.

„Nikdy se neptej, co ti
dluží život, ale na to,
co ty dlužíš životu.“

JAKÉ BYLY ZAČÁTKY?

/Viktor Frankl/

Prvních 12 let velmi těžkých, pracovala
jsem až 18 hodin denně, mnoho dřiny,
ale také odhodlání. Pocházím z rodiny ze
čtyř dětí. Nikdo u nás nikdy nepodnikal,
tudíž mi nemohl předat zkušenosti. Na
vše jsem si musela přijít metodou “pokus-omyl”.
JAKÁ JE VAŠE SOUČASNOST?

Ve firmě BPD Point, s.r.o. jsem na pozici
majitelky a poradkyně v oblasti daní.
V PRAZE JSTE SE ZAČALA
VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM UMĚNÍ,
NADAČNÍ ČINNOSTI,
VZTAHŮM MEZI LIDMI,
SETKÁVÁNÍ SE... ČÍM JE PODLE VÁS
TATO VAŠE VIZE VÝJIMEČNÁ,
CO SVÝM KLIENTŮM CHCETE
NABÍDNOUT?

Hlásíme se k dobré tradici ideálů
z listopadu 89 a chceme i svým dílem
přispět k zachování otevřené, vzdělané a kreativní společnosti.Pod neustálým tlakem nekonečného růstu, ze
společnosti i z našich osobních životů,
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Motto:

Jana KLEISNER
Předsedkyně správní rady a zakladatelka
Nadačního fondu Magis Artis, majitelka BPD Point, s.r.o.
Z pozice asistentky se vypracovala na hlavní účetní v korporátních
firmách a v roce 1998 začala podnikat v oboru účetnictví a daně.
Vede svoji účetní firmu a věnuje se nadační umělecké činnosti.
www.magisartis.cz
www.bpd.cz
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pomalu mizí štěstí a obyčejná radost. MÁTE PŘEDSEVZETÍ, KAM CHCETE
Abychom postavili alespoň malou hráz DOJÍT?
všeobecné záplavě stresu a beznaději, Chci jít cestou, která mi dělá radost
rozhodli jsme se vytvořit nový prostor a pomáhá ostatním.
a zázemí pro současné umění. Centrem
naší činnosti je proto galerie, kolem MÁTE RECEPT NA ÚSPĚCH
které postupně vznikají další projekty. – NAPŘ. PROFESNÍ ZÁSADY,
Lidská tvořivost a hravost je podle nás KTERÝMI SE ŘÍDÍTE A BEZ KTERÝCH
nejlepší lék na smutnou a unavenou SE NEOBEJDETE?
společnost. Navazující činností je při- Mám spoustu činností, své podnikání,
rozeně podpora kulturních a sociálních nadaci, děti. Jsem zmatkař, který má ve
projektů s důrazem na společenskou svých zmatcích pořádek.
zodpovědnost, podpora rozvoje občanské společnosti a komunitních aktivit CO JE PODLE VÁS PRO ÚSPĚŠNÝ
a podpora environmentálních projektů RŮST FIRMY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
s důrazem na trvalou udržitelnost ži- Vytrvalost a dobrý tým.
votního prostředí.
CO JSTE SI ODNESLA DO ŽIVOTA
PROČ JSTE ZVOLILA PRÁVĚ TOTO

OD SVÝCH RODIČŮ?

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ?

Věřit v dobro, zodpovědnost a poctivost.

Protože umění spojuje lidi napříč sociálními skupinami, politickými názory i napříč světadíly.
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DO ČEHO RÁDA
INVESTUJE PENÍZE:
Do vzdělání, cestování, umění.

ZÁLIBY:
Sport, divadlo, cestování.
KDE RÁDA TRÁVÍTE DOVOLENOU?

Kdekoliv. Mám ráda USA, miluji hory
i moře.
POKUD BYSTE MOHLA ZANECHAT
POSELSTVÍ ČI VZKAZ PRO BUDOUCÍ
GENERACI, CO BY TO BYLO?

Aby si mladí lidé ověřovali informace
z několika zdrojů, než si vytvoří názor.
Aby přemýšleli a ptali se. Aby se nebáli
změnit to, co jim nevyhovuje.
KTERÁ HISTORICKÁ UDÁLOST

ČÍM JSTE CHTĚLA BÝT JAKO DÍTĚ?

NA VÁS ZAPŮSOBILA?

Herečkou.

Listopad 1989.

SVĚT VÝJIMEČNÝCH

ZÁLIBY:
Sport – tenis, kopaná, golf, heraldika, historie.

ŽEBŘÍČEK HODNOT NEJVÝŠE A NAOPAK:
Rodina, děti, rovnováha, spokojenost z práce, svoboda, sport.
Naopak „jedna paní povídala“, v jakém autě jezdím apod.

ZNALOSTÍ HISTORIE,
PROTI OPAKOVÁNÍ CHYB

KDE RÁD TRÁVÍ DOVOLENOU:
Doma na zámku Berchtold, v kraťasech na kole, ve sport centru zámku při
rodinné čtyřhře tenisu nebo „golf sázečce“ o 20 Kč s kamarády Antonínem
Panenkou, Martinem Urbanem a spol., na rybách se synem.

OCENĚNÍ FIRMY V OBORU ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA:
2001 spoluautor norem ČSN a EN
2001-2002 prezident Asociace AGA

P

rvní zmínka o panském sídle na
místě, kde stojí dnešní zámek
Berchtold, je datována kolem roku
1388. Jeho vlastníky v průběhu staletí byly významné osobnosti, např.
Václav Stařimský, svobodný pán
z Libštejna, Jan Josef Václav Radecký
z Radče, rodina Brzorádova, Eleonora a Rudolf Kainzovi, Milnerovi,
Dr. prof. Blažek nebo šlechtický rod
Berchtoldů. Od 2. poloviny 20. století
zde byla Československá armáda, po
té soukromá firma.
V roce 2005 začala nová epocha
zámečku Kunice – Vidovice. Získal
nové majitele – rodinu JUDr. Václava Růžičky, která uskutečnila jeho
celkovou rekonstrukci, rozšíření
o přístavbu křídla do parku, rozšíření parku, stavbu sportcentra Na
zámečku a zpřístupnění široké veřejnosti.
Areál je dnes určen firmám, rodinám, mládeži i sportovcům.
JUDr. Václav Růžička a jeho 5
dětí buduje z celého areálu unikátní místo pohody pro firemní
akce, sport, kulturu, zábavu, ponaučení a vytváření vztahu k přírodě a lidem navzájem. Po letech
velkého úsilí se zámek těší velkému
zájmu.
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OCENĚNÍ FIRMY:
2017 a 2018 Ocenění 100 nejlepších firem v ČR

JUDr. Václav RŮŽIČKA
předseda představenstva
a majitel Alkom Security, a.s.
majitel zámku Berchtold

KDY JSTE SE STAL PODNIKATELEM?

JAKÉ MÁ VAŠE FIRMA ALKOM

KTERÉ MOMENTY V ŽIVOTĚ

Na vysoké škole v roce 1990, kdy jsem založil první firmu o počtu 2 lidí s půjčkou
od rodičů 10.000,- Kč.

SECURITY A.S. SILNÉ STRÁNKY?

POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ?

MĚL JSTE PŘEDSEVZETÍ, KAM

Komplexnost a odbornost, zásada ne- Rozhodnutí podnikat, narození mých
zklamat důvěru klienta a dát mu více, 5 dětí. Poznání, že když člověk skutečně
než sám očekává.
chce něčeho dosáhnout, přemýšlí a pracuje na tom, tak toho dosáhne.

CHCETE DOJÍT, PLNÍ SE VAŠE

JAKOU ROLI HRAJE VE VAŠEM

OČEKÁVÁNÍ?

PODNIKÁNÍ RODINA?

DO ČEHO RÁD INVESTUJETE PENÍZE?

Ano, mám dnes vyvážený život, ve kterém
je rodina, práce, koníčky. Žijeme v krásné
době, ani si to někdy neuvědomujeme.

Klíčovou. Je motivací, pomocníkem
a doufám nástupníkem a pokračovatelem.

BYL JSTE ZA SVOJE DOSAVADNÍ

KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE

Do našeho areálu – hotelu zámek
BERCHTOLD, do sport centra, dětských
hřišť, do sportovišť, zábavy, poučení a setkávání lidí. Berchtold je místo, kde se
konají firemní akce, svatby, dětské tábory,
sportovní soustředění, rodinné výlety.
Kolem je krásná příroda, park, muzea,
to vše umocněno historií zámku.

AKTIVITY ODMĚNĚN?

OVLIVNIL?

Určitě. Cítím se svobodný ve spokojené
v rodině, s možností dělat práci a koníčky,
které mě baví. Baví mě být prospěšný
blízkým nebo těm, co pomoc potřebují.

Rodiče. V podnikání pak Václav Otčenášek, Kanaďan původem z Čech a jeho
rady v podnikání roce 1990-1993 ve
firmě KELCOM.
JAKÝ BYSTE ZANECHAL VZKAZ

MÁTE ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍTE

CO JSTE SI ODNESL DO ŽIVOTA OD

BUDOUCÍ GENERACI?
A BEZ KTERÝCH SE NEOBEJDETE?

SVÝCH RODIČŮ?

Dělat profesi, která pomáhá a je prospěšná pro druhé, chránit životy, zdraví
a majetek našich zákazníkům, to je
krásná profese a poslání.

Základy, pokoru, slušnost, pracovitost.
Ze sportu to, že nic není zadarmo.

CO JE PODLE VÁS PRO ÚSPĚŠNÝ

V ŽIVOTĚ DOSTAL?

RŮST FIRMY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Podnikání musí být prospěšné druhým
lidem a „myšlením k bohatství“, čímž
bohatství života není myšleno jen finanční.

CO POVAŽUJETE
ZA CENNOU RADU, KTEROU JSTE

www.alkom.cz
www.zamekberchtold.cz

Vytrvalost, odvaha, znalosti, dobří spolupracovníci, partneři a také trochu
štěstí.

Poznejte svoji historii, ať neděláte naše
chyby. Jsme součástí přírody, tak se
k sobě i k přírodě chovejme slušně.
Alkom Security, a.s.
Technické zabezpečení objektů,
trvalý dohled s bezpečnostním
výjezdem. Banky, ambasády,
pošty, lékárny, firmy a RD.
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OCENĚNÍ
Mezinárodní certfikát EFA (european financial adviisor)
– jeden z nejprestižnějších certifikátů ve finančním plánování v Evropě.

POKUD SE
NEZAJISTÍME NA DŮCHOD SAMI,
NIKDO JINÝ TO ZA NÁS NEUDĚLÁ

DOSAVADNÍ KARIÉRA
Česká pojištovna, poradenská společnost EFAWAY, Sušánka & partneři s.r.o.

PROFESNÍ ZÁSADY, SILNÉ STRÁNKY
Pokora a čestnost ke klientům.
Odbornost, profesionalita kontinuální vzdělávání,
transparentnost, upřímnost.

S KÝM BY SE RÁD SETKAL?
S Dalajlámou.

JAKÝ OKAMŽIK ROZHODL O VAŠÍ
PODNIKATELSKÉ DRÁZE?

Bylo jich více, třeba studium mezinárodního certifikátu EFA, další vzdělání
a příprava na nejprestižnější certifikát EFP (european financial planner).
Zkouška mě čeká na konci letošního
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KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE
OVLIVNIL?

Určitě otec, spolumajitel jedné firmy. Je
mi velkým vzorem v podnikání a jak se
chovat. Být skromný, pracovitý, upřímný,
umět lidem naslouchat, pomáhat jim.
CO POVAŽUJETE ZA CENNOU

J

an Sušánka svoji firmu založil na konci
roku 2018. Zkušenosti sbíral postupně,
od pozice pojišťovacího poradce, investičního poradenství až k honorovanému modelu. Svoji poradenskou praxi poskytuje
odlišným způsobem než je na trhu běžné.
Je ke klientům co nejvíce transparentní
a snaží se, aby jejich portfolio bylo co
nejlevnější.
Výjimečnost jeho firmy Sušánka & partneři s.r.o. spočívá ve stylu poradenství, pracuje totiž v honorovaném modelu a platí
ji vždy přímo klient. Díky tomu mu firma
zaručuje 100% nezávislost a sedí s klientem „na stejné straně stolu.“ Její další výhodou je vysoká odbornost a profesionalita, kterou zaručuje mezinárodní certfikát
EFA majitele.
V současné době dopsal Jan Sušánka
elektronickou e-knihu s názvem „Principy
moudrého investora“, ve které odtajňuje
své know how, doporučuje zájemcům, jak
přistupovat k investování, jak si postavit
vlastní investiční portfolio, na co si dávat
pozor při investování (inflace, poplatky,
emoce), odkrývá firemní investiční portfolia a mnoha dalších zajímavostí.

práci, abychom jejich klientům pomohli
s investicemi.
Za hlavní konkurenty považuji privátní banky, které klienty zatěžují velkým poplatky a produkty, které nedávají
v portfoliu vůbec žádný smysl, například
garantované produkty, investiční certifikáty či velké roční poplatky za servis.

Motto:
„Nikdy byste neprodělali
peníze v akciích za jakékoliv
dvacetileté období, ale ztratili
byste polovinu svého portfolia
v dluhopisech (po inflaci).
Co je tedy rizikovější?“
(Jeremy Siegel)

Jan SUŠÁNKA, EFA
privátní investiční poradce, majitel a zakladatel společnosti
Sušánka & partneři s.r.o., která nabízí honorované investiční
poradenství a finanční plánování
Sušánka & partneři s.r.o.
www.jansusanka.cz

RADU, KTEROU JSTE V ŽIVOTĚ

roku. Za nejzlomovější moment bych
zmínil období, kdy jsem končil v pojišťovně a přecházel do poradenské společnosti. Byl jsem najednou na všechno
sám. Vystoupil jsem ze své komfortní
zóny, postavil business plán, jak se do
2-3 let dostat ke klientům, kteří investují jednotky až desítky milionů korun
(klienti privátních bank) a začal jako
jeden z prvních poradců v ČR nabízet
honorované investiční poradenství. Vše
jsem postavil na zelené louce, z pojišťovny si s sebou vzal 3 klienty, kterým
se honorované poradenství líbilo a začal
jsem psát svůj příběh.
Můj záměr se daří. Firma má svoje
klienty a mě těší, že děláme práci, která
má velký smysl.

Naše společnost v současnosti spravuje
cca 25 milionů korun. V horizontu 3 let
bychom rádi spravovali majetek v hodnotě
100 milionů, v dlouhodobém horizontu
pak majetek v rozmezí 300-500 milionů.
Jsem přesvědčen, že se nám to podaří.

JAKÉ BYLY ZAČÁTKY VAŠEHO

CO JE PODLE VÁS PRO ÚSPĚŠNÝ

JAKÝ BYSTE ZANECHAL VZKAZ

PODNIKÁNÍ?

RŮST FIRMY DŮLEŽITÉ?

BUDOUCÍ GENERACI?

KDO VÁS K PODNIKÁNÍ
MOTIVOVAL?

DOSTAL?

Nikdy se nezadlužit, pokud to jde.
CO JE NA VAŠEM ŽEBŘÍČKU
HODNOT NEJVÝŠE, CO NAOPAK?

Rodina, zdraví, kvalitní a zdravé potraviny, firma, přátelé, příroda, odpočinek
na venkově. Za jednu z nejnižších hodnot
považuji automobily, z mého pohledu se
jedná o nejhorší možnou investici.

Nejdůležitějším člověkem, který mě hodně
ovlivnil a ještě mi občas pomáhá, je Šárka
Chocová, kolegyně z pojišťovny, která
mi umožnila se za ty roky neuvěřitelně CO MÁTE V PLÁNU SE JEŠTĚ
posunout. V posledním roce je to můj NAUČIT?
osobní kouč, Štěpánka Duffková. A ur- Učím se být co nejlepším rodičem a chci
čitě rodina, manželka a můj otec, který se stále více posouvat v honorovaném
mě hodně podporoval a byl mi velkým investičním poradenství i v poradenství
vzorem v tom, jak vést úspěšnou firmu.
obecně. Člověk by se měl učit celý život.

Bylo těžké získat klienty. Musel jsem in- Věnovat hodně času jejímu rozvoji Aby lidé učili svoje děti chovat se dobře
vestovat hodně peněz a času do online a růstu, mít jasný business plán a směr k ostatním, byli ke druhým milí, upřímní,
nástrojů. V současnosti je to ohledně bo- a  snažit se je co nejvíce plnit. Vědět féroví, čestní a uctiví. Myslím, že právě
nitní klientely ještě těžší, ale díky tomu, přesně kdo jsou budoucí zákazníci spo- úcta k ostatním lidem a slušnost se
že jsem změnil úplně systém práce a ob- lečnosti, specifikovat si hned na začátku v dnešní společnosti vytrácí a z toho je
jevil cesty, jak je hledat a získávat, mohu jak bude firma komunikovat a prezento- mi hodně smutno.
říci, že se dostavil úspěch.
vat se. A také to chce nepřehánět výdaje,
A také bych jim doporučil naučit se
aby firma mohla co nevíce růst.
přemýšlet lépe o financích, investicích,
MÁTE PŘEDSEVZETÍ, KAM CHCETE
protože finanční gramatika v ČR je
DOJÍT?
JAK VNÍMÁTE KONKURENCI?
špatná, mnoho mladých lidí se domnívá,
Ano, vést firmu, o které se ví, že jedná Poměrně dobře. Na trhu je spousta fi- že v důchodu se o ně stát postará. Boeticky a transparentně vůči klientům rem, které dělají práci nepoctivě nebo hužel to tak pravděpodobně nebude
a pomáhá jim k dosažení finanční ne- si účtují enormní poplatky. Nevnímám a pokud se nezajistíme na důchod sami,
závislosti včetně vybíraní doživotní renty. je jako konkurenci, dávají nám naopak nikdo jiný to za nás neudělá.
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SVĚT VÝJIMEČNÝCH

NÁŠ CÍL JE OD POČÁTKU STEJNÝ:
POSKYTOVÁNÍ VYSOCE KVALITNÍCH A UNIKÁTNÍCH
KULINÁŘSKÝCH SLUŽEB ŠPIČKOVÝCH MISTRŮ
KUCHAŘŮ ZA PŘIJATELNOU CENU
V ČEM SPATŘUJETE VÝJIMEČNOST
VAŠÍ FIRMY?

Jedná se o unikátní projekt na našem
trhu. Spojení největšího online seznamu
elitních osobních kuchařů z celé ČR, cateringových firem a kurzů vaření s portálem
o vaření, plný receptů, tipů a rad o vaření.
Lidé si mohou vybrat na jednom místě
na internetu svého špičkového šéfkuchaře,
kulinářské a cateringové služby. Zároveň si
firemní zákazníci na eventy mohou vybrat
z bohaté nabídky kulinářských programů,
kurzů vaření, workshopů, jedinečných
kuchařských show s televizními kuchaři,
degustační večeře, cateringů s live cooking
světových kuchyní.
Zákazníci si vždy vybírají z více nabídek privátních šéfkuchařů tu nejlepší.
Organizujeme zcela originální gurmánské akce v České republice. Například Degustace parfémů s gurmánskou

večeří o pěti chodech, kdy ingredience kám s nedostatkem času. Navíc v té
v parfému je zároveň obsažena v menu době mnoho marodil můj synek a času
– růže, levandule, citron apod.
jsem měla ještě méně. S mými blízkými
Stále vymýšlíme a připravujeme další a přáteli jsem se viděla málo. Naše dounikátní gurmánské novinky. Oslovili mácí oslavy jsou báječné, ale hostitelka
nás dva známí renomovaní producenti a hostitel si je nikdy zcela neužijí a nekulinářských televizních pořadů a při- mohou se plně věnovat hostům, zbude
pravujeme společně originální projekty. vám nakonec hora nádobí a nepořádek
Těší nás zájem médií o naše služby. v kuchyni. Hostitelé jsou značně unaveni.
V tomto roce opět vyšlo několik článků S kuchařem do domu je oslava bez staa reportáží o našich výjimečných služ- rostí, bez práce, ušetříte čas, peníze, užibách – Pražský zpravodaj, časopis Týden, jete si oslavu se svými hosty. Kuchař po
Reflex a další.
domluvě s Vámi vytvoří menu, nakoupí,
navaří, naservíruje, uklidí kuchyni a odZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JSTE SE
jíždí. Někdy pobaví hosty vyprávěním
STALA MAJITELKOU FIRMY
zážitků nebo zpestří akci kuchařskou
A CO TOMU PŘEDCHÁZELO?
show. Tak se zrodil nápad kuchař do
Mnoho lidí se mě ptá, jak jste na to přišla, domu. Chtěla jsem si užít oslavu doma
prý je to dobrý nápad.
bez práce, bez starostí, naplno se svými
Povím vám svůj příběh. Celý život hosty, popovídat si a užít si své blízké.
podnikám. Jako většina žen se potý- Začala jsem se o osobní kuchaře zajímat.

Mgr. Ivana
BACHTÍKOVÁ
„Štěstí přeje
připraveným.
Musíme mu jít
naproti.“
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zakladatelka a majitelka firmy Kuchaři do domu s.r.o.
Po absolvování Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oboru
učitelství krátce učila na 2. stupni a od roku 1994 podniká jako
OSVČ ve zprostředkování obchodu a služeb. Nikdy za tuto dobu
nebyla v zaměstnaneckém poměru. Patnáct let působila jako
finanční poradce a makléř, zejména pro střední a velké firmy
a podniky,vlastnila síť obchodů a marketů v pohraničních
oblastech,věnovala se zprostředkování a dovozu výrobků ze
Skandinávie společně s firmou manžela.

OCENĚNÍ
Jsme hrdými členy Hospodářské komory ČR od roku 2019 na základě
doporučení a referencí na naši činnost.
Mnoho ocenění a medailí z kulinářských světových olympiád a domácích
soutěží mají naši spolupracující mistři kuchaři.

SILNÉ STRÁNKY A PROFESNÍ ZÁSADY
Pracovitost, preciznost, poctivost, slušnost.
Dodržování pravidel a sjednaného.
Potřeba nic neodbývat.Vymýšlení nových originálních věcí, schopnost se
nadchnout a tyto nápady následně úspěšně realizovat.
Neustálá snaha o rozvoj a zdokonalování.

ŽEBŘÍČEK HODNOT NEJVÝŠE A NAOPAK
Nejvýše čestnost, poctivost, respekt, úcta, tolerance,nejníže faleš, závist,
přetvářka, nepoctivost.

ZÁLIBY
Rodina, zahrada, cestování,vaření nových receptů, historie, příroda,
fotografování.

Práce mě nesmírně baví. Spojila jsem
svůj koníček vaření s byznysem a podnikáním. Zejména mě těší výborné
reference na kulinářské služby mistrů
kuchařů. Vždycky říkám: „Nechci, aby
byli zákazníci spokojeni, jediné po čem
toužím, aby byli nadšeni!“
CO VÁM PODNIKÁNÍ DÁVÁ,
CO BERE?

Podnikání mi dává svobodu. Je to životní
názor na svět. Podnikání nese s sebou svobodu a zodpovědnost. Bere mi spoustu
času na další zábavu a koníčky i přátele.
Práce je pro mě zábava. Je zajímavé, že
když vás práce baví a naplňuje, vnímáte
práci jako zábavu. Trávíte prací mnoho
času a nepřijde vám, že dřete od rána do
večera. Těšíte se do práce, na další den, na
další výzvy, které jsou před vámi. Podnikání vás musí bavit, nesmí vás ničit.

Jednalo se zprvu o pomoc zaneprázd- jsem investovala z vlastních zdrojů. Ne- CO JE PODLE VÁS PRO ÚSPĚŠNÝ
něným ženám a rodinám s domácí osla- měla jsem se kde inspirovat, protože v Če- RŮST FIRMY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
vou narozenin nebo svatbou. V součas- chách nic podobného neexistuje. Osobní Dodržování byznys plánu. Neusnout,
nosti Kuchaři do domu poskytují široké mistři kuchaři mají sice své weby, ale ve přizpůsobovat se potřebám zákazníka
kulinářské služby a jedinečné programy vyhledávačích na internetu je těžko na- a změnám na trhu. Potřeby a chování
také do firem.
jdete. Proto jsem vytvořila seznam privát- zákazníků se v průběhu času mění.
Postupně se společnost vyprofilovala ních kuchařů, kde je možné si objednat
a spolupracuje s elitními kuchaři a nej- kuchaře, služby a kulinářské programy na KOMU BYSTE CHTĚLA ZA SVOJI
lepšími kuchaři v Česku. Pestré kulinář- akce na jednom místě. Začala jsem spolu- SOUČASNOU POZICI PODĚKOVAT?
ské programy poskytujeme firmám na pracovat s profesionální organizací AKC Ráda bych poděkovala mému manželovi
firemní akce, eventy, festivaly, exkluzivní ČR. Práci o víkendech a dlouho do noci za jeho trpělivost a podporu. Je mojí velcatering na recepce, bankety. Výhodou považuji v podnikání za normální.
kou oporou. Vážím si ho, protože podpro zákazníka je, že obvykle ve spolupráci s námi neplatí za pronájem prostor.
Firma Kuchaři do domu s.r.o. a stejnojmenný internetový portál vznikla
v roce 2014 jako unikátní originální projekt na našem trhu. Jedná se
Naši spolupracující elitní mistři kuo zprostředkovatelskou agenturu.
chaři jsou mou velkou pýchou. Někteří
Provozujeme největší databázi KuchariDoDomu.cz elitních osobních
dokonce vaří pro diplomaty, vládní a zakuchařů ČR, členů Národního týmu AKC ČR a mistrů světa 2018, mediálně
hraniční činitele, na ambasádách, Lesní
známých kuchařů z TV, lektorů vaření, gastroporadců, osvědčených cateoboru Lány a letní sídlo prezidenta, na
ringových firem a stylových restaurací. K objednání na firemní, rodinné
Ministerstvu zahraničních věcí. Reprea společenské akce po celé ČR.
Gurmánská společnost Kuchaři do domu s.r.o. je největší dodavatel
zentují českou gastronomii ve světě. Člekulinářských programů na akce, workshopů, elitních kuchařů a catenové Národního týmu vaří velmi úspěšně
ringů. Zprostředkovává originální akce s šéfkuchaři, zážitkový catering,
na světových kulinářských olympiádách,
kuchařská show, vysokou a zážitkovou gastronomii, 25 světových kuchyní,
mají mnoho cenných medailí.
kompletní catering do 2000 osob.
Zajišťujeme produkci eventů na klíč, gala večerů, recepcí, konferencí,
JAKÉ BYLY ZAČÁTKY VAŠEHO
festivalů se známými producenty TV NOVA, ČT 1 a TV PRIMA. Vaříme
PODNIKÁNÍ?
přímo u zákazníka nebo zajistíme stylové prostory restaurací či gastrostudií našich mistrů.
Každý začátek je těžký. Nový a zcela originální projekt a uvedení na trh vyžaduje
www.kucharidodomu.cz
obrovskou energii, čas i peníze. Projekt
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niká sice v jiném oboru, ale dokáže mi
poradit, mohu s ním některé věci konzultovat. Řekne mi jiný pohled na věc.

SVĚT VÝJIMEČNÝCH

JAKOU ROLI HRAJE VE VAŠEM
PODNIKÁNÍ RODINA?

Rodina je životní priorita. Není jednoduché spojit s ní podnikání. Ze zkušenosti vím, že nelze věnovat 100 % času
podnikání a zároveň jako matka a manželka naplno věnovat čas rodině. Jedná
se o neustálé stanování priorit v aktuální
situaci. Podnikání by mělo vést k dobrému materiálnímu zabezpečení rodiny
a následně více času pro rodinu. Děti nás
nejvíce potřebují, když jsou malé. Někdy
mi pomáhají, píší recepty. Vyprávím jim
a povídáme si, co je nového, co právě
řeším, říkají své názory. Musí se samy
takzvaně otrkat a získat zkušenosti jinde.
Věřím, že jim v budoucnu firmu předám.
Nemohu se však zlobit, když půjdou
vlastní cestou a budou šťastní. Manžel
mě podporuje v podnikání, pomáhá mi,
což je určitě důležité.
KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE
OVLIVNIL?

Moji velmi vzdělaní a slušní rodiče. Tatínek měl vysokoškolské vzdělání, což
v té době byla výjimka. Pracovali jako
ekonomičtí ředitelé, každý na jiném
výrobním závodě. Doma vedli diskuze
o ekonomických otázkách. Svou práci
milovali a rozuměli si. Zejména maminka mě vedla k pracovitosti a cílevědomosti. Řídící schopnosti jsem zřejmě
zdědila po rodičích.

PENÍZE NETISKNEME,
MUSÍME SI JE VYDĚLÁVAT
LADISLAV A MIROSLAVA PORÁČOVI
MAJITELÉ TISKÁRNY A. R. GARAMOND

V

Jesenici u Prahy stojí tiskárna A. R.
Garamond, kterou vlastní a vede
sympatický manželský pár. Lidé, kteří si během minulých let prošli řadou výzev, zkoušek i rizik, leckdy se museli něčeho vzdát,
tvrdě pracovat, lidé, kteří jsou výjimeční.
Jejich „investice“ se jim vyplatila, neboť jejich ryze česká firma A. R. Garamond patří
mezi významné tiskárny v ČR, která nabízí
profesionální služby kompletní polygrafické
výroby včetně grafického studia, tiskárny
a knihárny. Na trhu působí od roku 1995
a disponuje rozsáhlými možnostmi knihařského zpracování, personalizací tiskovin,
kompletací a logistikou. Mirka a Láďa jsou
rodiči tří dětí.
A. R. Garamond používá technologie
šetrné k životnímu prostředí a v rámci enviromentální politiky realizuje zakázky
FSC (Forest Stewardship Council).
POLYGRAFICKOU PRÁCI

POKUD BYSTE MOHLA

VNÍMÁM JAKO VÝZNAMNOU

ZANECHAT POSELSTVÍ ČI VZKAZ

KONEČNOU SOUČÁST VÝROBY

PRO BUDOUCÍ GENERACI,

PRODUKTŮ Z PAPÍRU – AŤ SE JEDNÁ

CO BY TO BYLO?

O PUBLIKACE, REKLAMNÍ LETÁKY,

Mladým lidem moc fandím,je to naše
budoucnost. Moje poselství budoucím
generacím zní: „Čas máme všichni
jenom jeden. Stanovte si na začátku
správně priority. Soustřeďte se na podstatné věci. Podnikání vás zcela pohltí.
Věnujte se svým dětem, rodině, sami
sobě i přátelům. Promarněný čas již
nevrátíte.“

OBALY… MUSÍ VEDLE OBSAHU PLNĚ
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ZAUJMOUT ZÁKAZNÍKA I KLIENTA
ZPRACOVÁNÍM, KVALITOU
A CELKOVÝM VZHLEDEM TISKOVINY.
SOUHLASÍTE SE MNOU?

MIRKA: Ano, určitě, v této práci se
prolíná úroveň kvality se znalostmi, získanými mnoha lety, to nejde vymyslet.
Musíte znát dobře nejen papír a jeho

Ladislav PORÁČ
Má více než 20 let zkušeností v polygrafickém průmyslu. Od roku 1995
úspěšně vedl grafické studio, v roce 2000 se stal spoluvlastníkem tiskárny
a v roce 2006 rozšířil A. R. Garamond o tiskárnu a knihárnu. Ve firmě se
věnuje vedení a výrobě.

Mirka PORÁČOVÁ
Pracovala v brand marketingu a své zkušenosti sbírala 15 let ve společnostech Unilever, Insiqua, Maspex ČR. V A. R. Garamond pracuje od roku
2009, věnuje se řízení a rozvoji společnosti a marketingu.

www.garamond.cz

G}aramond
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vlastnosti, tiskové technologie, ale mnoho
dalších odborných parametrů a navíc je
umět všechny správně poskládat.

byl především prodej tištěných produktů
a právě tady jsem začal časem uvažovat
o tom, že bych chtěl vlastní výrobu, tedy
tiskárnu.

JAKÁ JE VAŠE PŮVODNÍ PROFESE?

MIRKA: Původně jsem pracovala na TO BYLO ODVÁŽNÉ ROZHODNUTÍ,
pozici marketingové ředitelky v korpo- UKONČIT PRESTIŽNÍ
rátních firmách.
VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM,
LÁĎA: Ani já nejsem z oboru. Přerušil NELITUJETE TOHO NĚKDY?
jsem kdysi studium ČVUT a založil s ka- LÁĎA: Určitě ne, očekával jsem, že se
marádem reklamní agenturu. Její náplní budeme na škole věnovat více IT, což se

ŽEBŘÍČEK HODNOT
OBA: Rodina.
MIRKA: Štěstí, pod ním se schovává rovnováha, zdraví, atd.

ZÁLIBY
OBA: Vycházky do přírody, snaží se netrávit tolik času v tiskárně,
společný trénink hry badmintonu.
LÁĎA: Rád čte, hlavně detektivky, vlastní velkou knihovnu,
často se rád vrací k oblíbeným knihám.
MIRKA: Cvičí jógu, čte životopisy,
chodí ráda do divadla a do kina, věnuje se rodině.

KDE RÁDI TRÁVÍ DOVOLENOU
Všude, kde není mnoho lidí. Byli překvapeni, jak je v létě v Čechách
příjemně prázdno, v Orlických horách, na jižní Moravě
i v Rakousku v horách.

NA CO SE TĚŠÍ
LÁĎA: Na společnou rodinnou podzimní dovolenou v Egyptě
a až skončí nějaké ty leasingy.
MIRKA: Také na dovolenou s rodinou, pracovně na nový projekt.
Uvedou letos na trh nový produkt – vánoční balící papíry
a krabičky z recyklovaného papíru pod značkou Be Nice.
I do budoucna se chtějí více věnovat výrobě vlastních produktů
a toto je první vlaštovka.
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v té době (v r. 1993) nekonalo. Chodil
jsem radši na různé brigády a potom
jsme začali s reklamní agenturou. Více
toho litovali rodiče, byli pyšní, že syn
studuje ČVUT a když jsem jim poslal
po druhém ročníku index s informací
„studium ukončeno“, rok jsem nesměl
přijet domů.
TAKŽE JSTE OBA VYSOKOŠKOLÁCI..

LÁĎA: Já napůl… Původně jsem chtěl
studovat práva, ale moje třídní učitelka
mi tenkrát sdělila, že je studovat nebudu
a bylo rozhodnuto. To byla doba, kdy
jste museli mít ze školy ke studiu doporučení.
MIRKA: Já jsem chtěla studovat medicínu, i mně však bylo sděleno učitelkou,
že ne. A protože mě bavila matematika
a biologie, vyšla na mě provozně ekonomická fakulta Zemědělské univerzity,
studium ekonomie. Později jsem studovala marketing.
LÁĎO, TA REKLAMNÍ AGENTURA
BYLA DOBROU ŠKOLOU PRO DALŠÍ
PODNIKÁNÍ?

LÁĎA: Určitě, byl to nejlepší odrazový
můstek. Pamatuji si třeba, jak jsem obcházel firmy s kufříkem, ve kterém byly
reklamní tužky s potisky, vizitky, letáky
a nabízel je.
JAKÉ VLASTNĚ BYLY TY ÚPLNĚ
PRVNÍ ZAČÁTKY?

LÁĎA: Pamatuji si, jak mi strýc kdysi
půjčil starý notebook a já jsem se na
něm začal učit sám grafický program.
Vzal jsem do ruky knížku a učil se jak
vysázet vizitku. Vyučil jsem se sám sazečem a grafikem. Při naší první zakázce
v reklamní agentuře (byl to kalendář),
měl náš zákazník požadavek – bílou
kroužkovou spirálu, ovšem v Čechách
tenkrát byly k dostání pouze stříbrné,
jeho pochopitelně nezajímalo, kde ji seženeme, požadavek byl jasný. A tak jsme
se s kamarádem rozjeli autem do Vídně
a netušili, kde a zda ji seženeme. Chodili
jsme po městě a ptali se v papírnictvích
na bílou spirálu. Naštěstí jsme potkali
velice ochotné lidi, odkázali nás na ad-

resu, kde nám ji prodali! A my byli pyšní, dáme kvalitu práce. Dokážeme pracovat MIRKA: Těžko se hledají odborné prože jsme zakázku splnili. Agentura fun- se systémy našich klientů, naučíme se fese, třeba do knihárny, knihaři. Jejich
govala 10 let, než jsme si pořídili v roce je. Dále v rámci dokončovacích služeb práce obnáší až 30 činností – vazby, la2005 první skutečnou tiskárnu na Hájích zajišťujeme optimální dopravu zakázky minace, vrtání, výseky a mnoho dalších.
v Praze. Sem do Jesenice jsme se pře- podle zadaných distribučních seznamů Lidí, kteří toto ovládají, je málo, školy na
stěhovali a získali prostory v roce 2013. vlastní dopravou nebo s využitím slu- tento obor téměř zanikly.
žeb ověřených smluvních partnerů.
DNES I DÍKY TĚMTO ZKUŠENOSTEM,
Našim klientům garantujeme včasné JAK SITUACI ŘEŠÍTE?
NÁHODÁM I ROZHODNUTÍM
dodávky v dohodnutých termínech MIRKA: Jak se dá. Manžel se teď bude více
VLASTNÍTE OBA PROSPERUJÍCÍ
a parametrech.
věnovat výrobě než zákaznickému servisu,
FIRMU. MĚLI JSTE NA ZAČÁTKU
ten máme dostatečně silný a musíme ho
PŘEDSEVZETÍ, ČEHO CHCETE
ODRÁŽÍ SE VAŠE KRÉDO VE
vyrovnat s výrobou. Potřebujeme nejen ty
DOSÁHNOUT? KDYŽ SE DNES
VAŠICH ZAMĚSTNANCÍCH?
ruce, ale i hlavu, kvalifikované lidi, kteří
OHLÉDNETE ZPĚT, SPLNILA SE VAŠE
LÁĎA: Určitě, naše nálady se hodně umí nastavit správně stroje. Sice se to
OČEKÁVÁNÍ?
odrážejí v kolektivu. Když přijdeme učíme, ale trvá to poměrně dlouho.
LÁĎA: Bezesporu ano.
naštvaní, naštvou se i lidi. Jsme na sebe
MIRKA: Souhlasím. Vše to přicházelo už vzájemně naprogramovaní.
DALO BY SE ŘÍCI, ŽE
postupně a zcela přirozeně, nebyla v tom MIRKA: Mně to tak nepřipadá, na- POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL MÁ UŽ
žádna urputnost.
vštěvuje nás jeden školitel a tvrdí, že je SVŮJ BOOM ZA SEBOU?
tady krásná atmosféra, která jinde není. MIRKA: Já bych řekla, že ano. Jeho buUČAROVALA VÁM POLYGRAFIE?
V každém případě ukočírovat se to musí, doucnost vidím spíše v přesunu na jiné
LÁĎA: Nevím, zda přímo učarovala, ale jsme v komerční sféře, všichni dřeme produkty, neboť papír začínají nahrabaví mě na ní to, že je hodně rozmanitá. a máme svoje limity.
zovat plasty. Tuto situaci samozřejmě
Téměř každý den řešíme jiný požadavek,
pečlivě sledujeme a budeme se snažit jí
není to rutina.
JAK SE O ZAMĚSTNANCE STARÁTE?
přizpůsobit.
MIRKA: Je to krásné řemeslo, ve kterém MIRKA: Snažíme se jim naslouchat,
stále něco nového vytváříme. Tiskárna být příjemní. Poskytujeme jim klasické CO PŘEJETE A. R. GARAMONDU,
je naše další dítě, které jsme vypiplali benefity.
TEDY SOBĚ?
z ničeho a ono krásně vyrostlo.
MIRKA: Být nadále stabilizovaní, fungoZATÍM MLUVÍME O SAMÝCH
vat plynule a hladce, poskytovat dobrý
JAKÝ MÁTE RECEPT NA UDRŽENÍ
POZITIVECH, PÁLÍ VÁS NĚJAKÉ
servis. Žijeme ale spíš přítomností, firmě
DOBRÉHO JMÉNA FIRMY?
PROBLÉMY?
se daří, prosperujeme, jsme v kvalitní fázi.
MIRKA: Řekla bych, že základem úspě- LÁĎA: Stejně jako v jiných oborech LÁĎA: Souhlasím a přeji si také, aby nám
chu je dobře poskládaný tým lidí s růz- i v našem chybí dělnické profese. Se- brzy odpadly určité finanční závazky, což
norodými vlastnostmi, kteří se doplňují hnat zručné lidi do výroby, kteří chtějí se naštěstí kvapem blíží. Zatím peníze
a jsou schopni fungovat jako tým.
pracovat, je dnes problém.
netiskneme, musíme si je vydělávat.
V ČEM SPATŘUJETE
VÝJIMEČNOST VAŠÍ TISKÁRNY,
CO MŮŽETE KLIENTŮM
NABÍDNOUT?

MIRKA: Bezesporu máme excellentní
zákaznický servis. Klientům vycházíme
maximálně vstříc, nenecháme je "ve
štychu". Důvěra a dobré vztahy jsou
naším krédem. Obzvlášť to platí pro
dlouhodobé klienty a pokud přijede
urgentní zakázka, je například potřeba
do druhého dne něco opravit v datech,
předělat, třeba i celou kampaň, splníme
ji. Lidé přijdou do práce odpoledne
i v noci. Také bych zdůraznila, že si hlí-
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Její hodnotou je svoboda, upřímnost, čestnost, jednoduchost.
Nikdy neodkládá řešení věcí na „potom“.

NASKOČIT NA VLNU ŽIVOTA
A NECHAT SE UNÁŠET
JEHO NABÍDKAMI

Dělá vše s maximálním nasazením a smyslem pro detail.
Ráda investuje do benzínu, do restaurací, kde je milé posedět, do tvořivosti.
Má ráda luxus, kvalitní věci, žije naplno.
Vloni vydala knihu DETEKTIVKA MÉHO ŽIVOTA,
kterou napsala za 3 měsíce. Je v ní popis a návod, jak pochopit zrcadlení
prostřednictvím zpětného pohledu na život.

M

Jana
SEDLMAJEROVÁ
výtvarnice, terapeutka
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„Zastává čestnost,
dochvilnost
a úctu
k druhému.“

aluje obrazy s energií a pořádá se- výstavu. Zájemci si jich odnesli rovnou
mináře nebo terapie zaměřené na stovku. To mě utvrdilo v tom, že jdu
rozvoj osobnosti, pohledem vyššího prin- správnou cestou.
cipu.Za svoji výtvarnou činnost získala
medaili Franze Kafky a cenu Františka NA CO SE VE SVOJÍ TVORBĚ
Kupky. Vystavovala v ČR např. v Galerii ZAMĚŘUJETE, V ČEM
Bratří Čapků, na Slovensku, v Londýně. SPATŘUJETE JEJÍ ORIGINALITU
Její obrazy jsou zastoupeny v kancelářích A VÝJIMEČNOST?
manažerů a majitelů firem, v soukromých Dostala jsem dar vytvořit si svoje knowsbírkách, v Kanadě, Německu, USA, Fran- -how ve výtvarné činnosti, kterým mohu
cii, Austrálii, na Filipínských ostrovech předávat lidem láskou tvořené obrazy,
a v Brazílii.
vyzařující pozitivitu a láskyplné objetí.
Byla fotomodelkou, herečkou a během Jsou prostoupené prvky Feng shui a nesvého života prošla velkým výtvarným potkáte v nich žádné negativní emoce.
i osobním vývojem. Zdokonalovala se
v mnoha výtvarných technikách a dnes se KROMĚ VÝTVARNIČENÍ
věnuje především technice air-brush, kte- VĚNUJETE SVŮJ VEŠKERÝ
rou ovládá už od školy a která se prý dá POTENCIÁL DUCHOVNÍ PRAXI,
naučit praxí a trpělivostí. Vytváří plastické DÁ-LI SE TO TAK ŘÍCI?
obrazy kombinovanou technikou 3D pod Štěstí je volba. Běž, dívej se a ciť, něco se
názvem Šperky na stěnu. Byla členkou Čes- vždy stane. To je moje osobní krédo, tím
kého fondu výtvarných umění v Mánesu. se řídím a snažím se ho předávat dál. Zasvětila jsem svůj život kromě malování
KDY A JAK JSTE SE STALA
celoživotnímu vzdělávání, zaměřeném na
MAJITELKOU SVÉHO STUDIA?
kvalitu života. Už 25 let pomáhám lidem
V roce 1976, kdy jsem definitivně přešla v jejich těžkých životních situacích. Poz výtvarné agentury Merkur na volnou řádám semináře a poskytuji individuální
nohu. To se mi o galerii nebo studiu terapie na různá témata. Např. komunimohlo jen zdát, ale stala jsem se OSVČ. kace, zrcadlení, prokrastinace, jak si udrOd roku 2001 jsem měla galerii a dnes žet vnitřní pohodu a kvalita partnerství,
vlastním Studio na Vinohradech.
jak uchopit štědrost života atd.
Provázím a vedu lidi, kteří se potýkají
EXISTUJE ZLOMOVÝ OKAMŽIK,
se strachy, pocity z lidského selhání, bezKTERÝ ROZHODL O VAŠÍ VÝTVARNÉ mocí, opuštěností, výčitkami, manipulací
PODNIKATELSKÉ DRÁZE?
i citovým vydíráním, jak chápat proč se
Kdysi v minulosti jsem během své dvou- vše děje a odpouštět. Učím je, jak se umět
leté nadšené práce vytvořila tolik obrazů vymezit, říkat ne, jak se postavit k vině,
k prodeji, že jsem se s nimi vydala na trestu, nenávisti a mnoho dalších témat.

Semináře poskytuji v malé skupině lidí,
kteří si vzájemně zrcadlí, abychom mohli
jít do hloubky problémů. Nabízím individuální terapie, partnerské, atd.
TÉMATA LADÍ KRÁSNĚ S VAŠIMI OBRAZY, JE TO TAK?

Ano, moje Šperky na stěnu působí na své
okolí vlastní neopakovatelnou energií.
Léčí láskou, pomáhají při řešení problémů života jako takového, přinášejí pomoc v podobě nových nápadů a směru
v životě. VYZAŘUJÍ LÁSKU A RADOST.
SPLNILA SE VAŠE ŽIVOTNÍ
I PROFESNÍ OČEKÁVÁNÍ?

Naprosto, i když jsem nechávala věcem
volný průběh, věděla jsem, že musím
udělat vše pro to, abych se mohla s láskou
a pocitem z dobře vykonané práce ohlédnout za svým životem. Mít takzvaně čistý
stůl, kde nezbývá nic k řešení a odpuštění.
Jak druhým, tak sobě. Toužila jsem po
samostatnosti, i to se mi vyplnilo.
JAKÉ BYSTE ZANECHALA POSELSTVÍ
PRO BUDOUCÍ GENERACI?

Nikdy není zle tak, aby se s tím nedalo
něco udělat. Vše má v životě význam
a někam nás to posune, je dobré vědět
kam a proč. Buďte věrni sami sobě a nenechte se zmanipulovat okolím. Každá
zdolaná překážka vás posílí.

Studio JS
www.sedlmajerova.cz
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PODZIMNÍ RADY
VÝJIMEČNÉ BYLINKÁŘKY
SYNDROM VYHOŘENÍ, STRES, NERVOZITA
Mgr. Jarmila Podhorná
majitelka firmy Naděje

D

nešní doba je na jedince značně
náročná a to se projevuje vznikem
různých nervových a psychických poruch.
Vždy je třeba se zaměřit na možnou příčinu vzniklého problému a ten se snažit
řešit. Stres je zejména v dnešní době údělem mnoha lidí, přičemž jeho vliv je často
podceňován. Působí totiž nejen na organismus, ale i na osobnost každého člověka.
V posledních letech přibývá čím díl tím
více lidí trpících depresí. Co je to vůbec
deprese?
Udává se, že je to duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem.
Vyznačuje se smutnou náladou, ztrátou
zájmů, poruchami spánku, poklesem
energie, sníženou sebedůvěrou, poruchami chuti k jídlu.
Deprese se mohou vyskytovat samostatně nebo se mohou opakovat.
Dle specialistů pro mentální zdraví
WHO by se deprese mohla stát nejrozBakopa drobnolistá
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šířenější nemocí na světě. Sociální konBylinky jsou na tyto problémy výkurence, egoismus, nedostatek cítění, jimečné svým působením, protože nechybějící solidarita, strach ze samoty, mají vedlejší působení a zároveň nejsou
tlačí jedince do vlastního nitra. Přidává návykové.
se k tomu psychologická nezralost, která
K výjimečným prostředkům, posilunarušuje neurokomunikaci a brání pro- jících a zvyšujících odolnost vůči stresu,
dukci substancí podněcujících radost patří eleuterokok ostnatý, neboli čera dobrý mozkový stav, což jsou seroto- tův kořen. Zklidňuje nervovou soustavu,
nin, noradrenalin a dopamin, endorfiny. stimuluje prokrvení srdečního svalu.
Statistiky říkají, že příznaky deprese V lidové medicíně se užívá při fyzickém
se nejlépe a nejrazantněji rozvíjejí v lis- i psychickém přetížení organismu, léčbě
topadu. Příčinou je souběh více faktorů, neurastenie. Moderní výzkumy ukazují
hlavní jsou přírodní, dané sezónou (ra- dobrý efekt při léčbě psychických chorob,
pidní úbytek denního světla a venkovní neuróz, potlačování depresí a zlepšování
teploty) a sociální (nával sociálních spánku.
a společenských úkolů souvisejících
Čertův kořen neboli "sibiřský ženšen"
s koncem roku).
je asi dvoumetrový keřík s hustě trnitými
Můžeme se bránit různými pro- větvemi a složenými, pětičetnými, dlouze
středky, úpravou stravy, zvýšením po- řapíkatými listy. Drobné květy vytváří
hybu na čerstvém vzduchu, zlepšeným kulovitá květenství s fialovými (prášpitným režimem, zvýšeným příjmem níkové) a žlutými (pestíkové) květními
ovoce a zeleniny.
plátky. Plodem je kulovitá peckovička
Pupen z lípy

o průměru kolem 8 mm, obsahující
2 až 7 pecek. Kvete na přelomu června
a července a plody dozrávají na přelomu
srpna a září.
Čertův kořen nemá příliš vyhraněné
nároky na půdu, je náročnější na vodu
a světlo. V našich klimatických podmínkách snáší zimní teploty bez problémů,
rašící rostliny však mohou poškodit
pozdní jarní mrazíky. Lze jej velmi dobře
množit vegetativně. Jednou z možností
jsou řízky, a to dřevité, které řežeme na
samém počátku vegetace, nebo bylinné,
získávané koncem června. Lze také využít
kořenových odkopků. Domovem Čertova
kořene je Dálný východ, hlavně Přímořský a Chabarovský kraj a Amurská oblast
Ruska, dále Korea, Japonsko a Čína. V našich klimatických podmínkách je možno
jej pěstovat, nikdy však nezplaňuje.
Pro podporu činnosti nervových
a mozkových center můžeme využít bělotrn kulatohlavý. Pomáhá organismu
při regeneraci nervového vlákna. Zklidňuje též podráždění a bolesti nervového
původu. Z toho můžeme usuzovat, že je
důležité využít tento prostředek při veškerých nervových onemocněních.
Bělotrn kulatohlavý představuje velmi
atraktivní bodlák. Je to trvalka s tuhou,
přímou lodyhou a lyrovitými listy, podobnými listům pampelišky. Od těch se
liší tuhostí, ale především jemnými bodlinkami. Květy vytvářejí kulovitý strboul
o průměru kolem 5 cm, který dal vlastně
rostlině jméno. Květy mají modrou až
ocelově modrou barvu. Rostlina kvete
od června do srpna. Bělotrn má rád teplo
a sucho. U nás roste jen v teplejších oblastech, velmi roztroušeně, často se pěstuje.
Třezalka se mezi léčivými bylinami
řadí na 1. místo. Kromě protizánětlivého
a regeneračního působení je prostředkem první volby při úzkosti, neklidu,
psychickém napětí, neurastenii, panickém syndromu či lehčích depresích. Je
vhodná při rehabilitaci po mozkových
příhodách. Je též základní bylinou léčby
sklerózy multiplex.
Bakopa drobnolistá je silným antioxidantem, zlepšuje paměť a schopnost
učit se. Zvyšuje duševní výkonnost a po-

Bělotrn kulatohlavý
siluje činnost mozku. Užívá se při nespavosti, únavě, neklidu, epilepsii, stresu,
Parkinsonově a Alzheimerově chorobě.
Vhodná je i po mozkových příhodách
či nervovém vyčerpání. Dokonce jsou
i výsledky pokusů obnovy nervových
buněk poničených působením drog.
Bakopa zklidňuje mysl, podporuje relaxaci, zmírňuje úzkost, neklid, působí
proti nespavosti a senilitě, snižuje nervové a duševní napětí.
Bakopa drobnolistá je 10-30 cm vysoká, plazivá a vytrvalá bylina z čeledi
krtičníkovitých. Listy jsou vstřícné, obvejčité až vejčitě klínovité, dužnaté, 0,52,5 cm dlouhé a 3-8 mm široké. Květy vyrůstají zpravidla jednotlivě a jsou světle
modré, výjimečně bílé se 4-5 korunními
lístky. Plod je tobolka.
Rostlina je rozšířena v tropech a subtropech Afriky, Asie, Austrálie a Ameriky.
V Asii je to především jižní Indie, kde se po
3 000 let využívá v ájurvédě pod názvem
„brahmi“, což znamená kosmické vědění.
Slouží k léčbě mužské i ženské neplodnosti a nyní také jako „mozkový nutrient“.
Známa je i v Nepálu, na Srí Lance, v Číně,
na Tchaj-wanu a ve Vietnamu. Roste zde
na vlhkých, bahnitých a zaplavovaných
místech, často i v tekoucích vodách.
V našich klimatických podmínkách
je bakopa drobnolistá jednoletou nebo
pokojovou rostlinou s možností letnění.
Pěstuje se v polostínu až na slunci na
bažinaté půdě při teplotě 20-28 °C, a to
jako kobercová rostlina nebo v závěsných
nádobách. Velmi dobře se množí řízkováním asi 10 cm dlouhými lodyžními řízky,
které snadno koření v nodech. Nať se
sklízí v říjnu při teplotě do 30 °C ve stínu.

Druh zároveň patří mezi významné akvarijní rostliny, neboť velmi dobře roste i ve
vodě. V místech přirozeného rozšíření se
někdy také používá jako listová zelenina,
např. do salátů nebo polévek.
Pupen z lípy je známý pro svůj
uklidňující účinek. Je vhodný při všech
případech nespavosti. Je to drenáž nervového systému, přispívá k usnadnění
spánku. Doporučuje se při neurózách,
má protikřečové působení, pomáhá při
bušení srdce. Působí jako anxiolitikum
proti úzkosti a psychickém napětí, ovlivňuje kinetózu, nevolnost způsobenou
dopravu, tiší neuralgie a tlumí pocit
svědění.
Lípa obecná je strom s větévkami
v mládí lysými. Čepele listů jsou široce
vejčité, na bázi šikmo srdčité až skoro uťaté,
pilovité, krátce zašpičatělé, na líci tmavozelené, na rubu bledší. Jde patrně o hybridní
druh, tedy o křížence lípy velkolisté a lípy
malolisté. Lípa je hojně pěstovaný strom,
rozšířený v celé Evropě, občas zplaňující.
Sbírá se lipový květ na počátku květu.
Nejlépe je jej sbírat odpoledne mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou. V lidovém léčitelství, ale i oficiální medicíně
se lipový květ užívá od starověku až do
současnosti.
Kozlík lékařský pro své uklidňující
účinky můžeme použít jako účinné sedativum. Tlumí stavy vzrušení, nervozity, úzkosti a duševní napětí. Ve vyšších dávkách
působí jako hypnotikum. Velmi dobře
ovlivňuje srdeční neurózu. Kozlík lékařský
nejen nervy uklidňuje, ale také posiluje.
Kozlík lékařský je trvalka s přímou,
rýhovanou, dutou lodyhou, dorůstající
výšky přes jeden metr. Vstřícné listy jsou
lichozpeřené, složené z 9 až 21 kopinatých, zubatých až celokrajných lístků.
Květy jsou bílé nebo červenavé, sestavené
v bohatý chocholíkatý hrozen vidlanovitého tvaru. Plodem je jednosemenná
nažka. Oddenek je krátký, voňavý, s četnými kořínky.
Kozlík je nepříliš hojná rostlina vlhčích luk, lesů, potočních břehů a příkopů.
Pro léčebné účely se pěstuje.
www.nadeje-byliny.eu
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zázrak zrození, a to je další důvod ke
štěstí.

SVĚT VÝJIMEČNÝCH

BYLA JSTE NĚJAK ZA SVÉ

Chtěla bych pomoci svým vnoučatům
a pravnoučatům usnadnit start do života.
A pro sebe ještě nějaké to cestování do
zajímavých míst u nás i v cizině.

DOSAVADNÍ AKTIVITY OCENĚNA?

VÝJIMEČNÉ SENIORKY, JEJICH AKTIVITY
A POHLEDY NA SVĚT I ŽIVOT
Dvě Libuše a jedna Jiřina. Všechny spojuje to, že jsou stále velice aktivní, tvůrčí
a všechny se spolu tak trochu někdy potkaly a vědí o sobě.
Svoji cestu kráčí všechny dál bez manželů, kteří jim byli velikou oporou.

V ČEM SE CÍTÍTE VY SAMA

Každé je více než osmdesát let… Máme možnost porovnat kladené rychlé otázky
a rychlé bezprostřední odpovědi všech tří oslovených dam.
Postřehy, životní moudra… Pro všechny je nejdůležitější zdraví a rodina. Nepodnikaly.

BAVILA VÁS VAŠE PROFESE, KDYŽ

Ono se to vlastně rozhodlo za mne. PůJSTE PRACOVALA?
vodně jsem se měla vyučit jemnou meBavila mne moc. Pracovala jsem nejdříve chaničkou a optičkou, ale třídní učitel
ve Výzkumném ústavu strojů chladicích nemohl přenést přes srdce, že nejlepší
a potravinářských a později v PZO Si- žákyně by šla do učňáku a přihlásil mne
mex, jako zástupkyně vedoucího pro na Vyšší průmyslovou školu strojnickou,
dovoz strojů na plynovod Družba.
a pak už jsem nastoupila na umístěnku.
VZPOMENETE SI NA ZLOMOVÝ

MĚLA JSTE PŘEDSEVZETÍ, KAM

OKAMŽIK, KDY JSTE SE PRO TU

CHCETE DOJÍT? SPLNILO SE TO?

PRÁCI ROZHODLA?

Pokud se týká práce, tak ne. Moc jsem

Žena s krásnými životními tituly
prababička, babička, maminka,
aktivní závodnice,
autorka knihy

9 titulů Mistryně republiky

ale toužila po hezké rodině a hlavně po
dětech.

ÚSPĚŠNÁ A VÝJIMEČNÁ?

JAKOU ROLI HRAJE VE VAŠEM

V tom, že jsem vychovala 3 děti a umožnila jim spolu s manželem dobrý start do
života. A výjimečná? Snad jen v tom, že
ještě ve svých 82 letech lyžuji v Alpách,
jezdím s vnukem na cyklistické dovolené
a řídím veteránský motocykl se sidecarem.

ŽIVOTĚ RODINA?

Zásadní a rozhodující.
KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE

CO VÁM TEĎ PRÁVĚ KAŽDÝ DEN

POHODOVÝ DEN?

CO POVAŽUJETE ZA CENNOU

RADOSTNÉHO PŘINÁŠÍ?

Každé ráno si řeknu: „Tak copak mne
dnes čeká hezkého?“ a usměju se na sebe.

RADU, KTEROU JSTE V ŽIVOTĚ

Každý den je pro mne hezký, ať svítí
sluníčko nebo prší. Pozoruji přírodu,
chodím s pejskem do parku a 2x týdně
cvičit. Na jaře jsem se stala už podruhé
prababičkou a prožila znovu (už potřetí – moje 3 děti + 6 vnoučat) ten

KOMU BYSTE CHTĚLA ZA SVÉ

DOSTALA?

Co nechceš, aby Ti jiní činili, nečiň Ty
jim!

ÚSPĚCHY PODĚKOVAT?

Za dar života svým rodičům, za krásné
manželství a 3 děti svému manželovi
Vláďovi a za krásný přístup nejstarší
dcery a nejmladšího syna k „vetché stařence“. Ostatně i vnoučat.

CO JSTE SI ODNESLA DO ŽIVOTA
OD SVÝCH RODIČŮ?

Věřím v Boha a lidskou dobrotu.

Nevím přesně co mne nejvíc lákalo, snad
příroda, tak něco s ní související, třeba
víla. V prvním zaměstnání jsem byla
v konstrukci jako kreslička.

VYSOKÉM SENIORSKÉM VĚKU?
CO JE NA VAŠEM ŽEBŘÍČKU
HODNOT NEJVÝŠE, CO NAOPAK?

Láska a zdraví. Zloba a závist.
KTERÉ MOMENTY V ŽIVOTĚ
POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ?

CHCETE SPLNIT?
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KDE JSTE BYLA NAPOSLEDY?

Dovolená vždy bývala s rodinou, pokud
to šlo, tak u moře. Stále ráda cestuji, a to
mně splňuje výjezd po celé republice na
veteránské soutěže. Naposledy jsem byla
na úžasné dovolené s kamarádkou Janou
v Toskánsku a letos na cvičící dovolené
v Chorvatsku.
MÁTE V PLÁNU SE JEŠTĚ NĚCO
NAUČIT?

Srdíčko by chtělo, ale hlavička už to
nebere.
DO ČEHO RÁDA INVESTUJETE
PENÍZE?

Do pomoci dětem. Vlastním i cizím potřebným. Měli jsme (ještě s manželem)
v adopci na dálku indického chlapce, ale
už dostudoval.

ČÍM JSTE CHTĚLA BÝT JAKO
DÍTĚ A JAKÉ BYLO VAŠE PRVNÍ

JE NĚJAKÉ PŘÁNÍ, KTERÉ SI JEŠTĚ

CESTUJETE TEĎ RÁDA?

VĚNUJETE SE SVÝM ZÁLIBÁM?

ZAMĚSTNÁNÍ?

Život mi i teď dává radost z každého
dne, ze zážitků při sportu v přírodě, ve
společnosti mých dětí a jejich partnerů
a kamarádů. Trochu mi bere pohyblivost,
zhoršuje sluch a zrak.

TRÁVILA DOVOLENOU?

Ano, ráda: divadlo, koncerty klasické
hudby, četba.

MÁTE RECEPT / OSOBNÍ KRÉDO/,

BERE TEĎ VE VAŠEM KRÁSNÉM

JAK JSTE RÁDA

Poctivost, smysl pro humor a zásadu,
nikdy se nevzdávat.

ČÍM – KTERÝM SE ŘÍDÍTE?

CO VÁM ŽIVOT DÁVÁ, CO VÁM

Ráda čtu příběhy, hlavně s dobrým koncem a moc mne zajímají dějiny. Nemám
oblíbeného autora, ale zaujal mě francouzský spisovatel Charles Jacques svojí
pentalogií o Egyptě a Ramsesovi. Z našich v poslední době Petr Hartl, jinak
samozřejmě Čapek, Jirotka a Werich.

OVLIVNIL?

Moji rodiče, rodiče mého muže a můj
manžel sám a nejvíc.

MÁTE RADU PRO KAŽDÝ

FOTO: ARCHIV L. ŠULCOVÉ

Libuše
ŠULCOVÁ

Za pracovní úspěch – perfektní zpra- JAKÉ JSOU VAŠE SILNÉ ZÁSADY
cování státního úkolu pro kontinuální A CO UŽ VÍTE, ŽE NENÍ POTŘEBA?
plnicí a balicí stroj – jsem dostala mi- Nic na světě není zadarmo a pokud
mořádnou odměnu, a o 10 let později za je, pak to není poctivě získané. A že
vyhranou arbitráž poklepání na rameno. štěstí jednoho nesmí být získáváno na
Ve veteránském sportu jsem zatím od neštěstí druhých. A že největší zázrak
roku 2000 získala 9 titulů Mistryně re- je láska.
publiky v orientačním závodu veteránských motocyklů.
CO NENÍ POTŘEBA?
Závist druhým a zloba.

MÁTE SVŮJ OBLÍBENÝ LITERÁRNÍ
ŽÁNR A AUTORA?

Když jsem poznala svého manžela, když
se mi narodily děti a jim pak vnoučata.

POKUD BYSTE MOHLA ZANECHAT
POSELSTVÍ ČI VZKAZ PRO BUDOUCÍ
GENERACI, CO BY TO BYLO?

„Lásky si važte jako dárku
a s lety si jí važte stále víc!
Láska – to nejsou jenom schůzky
v parku, vzdychat a hledět na měsíc.
Přijde i nečas, bolest, tíseň, pak zkřehlé,
kdo vás zahřeje?
Láska je jako dobrá píseň a píseň složit
těžké je.“
Vůbec nevím, kdo tuto báseň složil, ale
od mládí ji miluji.
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Většinou ano.

Medailí J.A. Komenského, mám čestné
členství v betlémské organizaci a nějaké
diplomy.

VZPOMENETE SI NA ZLOMOVÝ

V ČEM SE CÍTÍTE VY SAMA

OKAMŽIK, KDY JSTE SE PRO TU

ÚSPĚŠNÁ A VÝJIMEČNÁ?

PRÁCI ROZHODLA?
Úspěch mám v tom, že jsem v betlemářVelice přesně, ale byl by to dlouhý text. ství začínala od nuly a dost jsem se nauOkamžik změny nastal vlivem kama- čila. Výjimečné? To je přece nepřípadné.
rádky. Nejdříve jsem chtěla jezdit s kolotočem, ovlivněna jednou poutí.
MÁTE RADU PRO KAŽDÝ

JAKOU ROLI HRAJE VE VAŠEM

POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ?

ŽIVOTĚ RODINA?

Rodina je pro mne otázkou bytí a nebytí.

Narození obou synů, a pak život s mým
druhým manželem.

KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE

MÁTE SVŮJ OBLÍBENÝ LITERÁRNÍ

OVLIVNIL?

ŽÁNR A AUTORA?

Vlastně rodina, ta moje s rodiči a obě
moje manželství.

Memoáry, literaturu faktu, autory si vybírám podle toho, co mne zaujme

CO POVAŽUJETE ZA CENNOU

JAK JSTE RÁDA TRÁVILA

CHCETE DOJÍT? SPLNILO SE TO?

Sama jsem jen zcela mimořádně v pohodě, chybí mi společnost.
KOMU BYSTE CHTĚLA ZA SVÉ

ZMĚNILA BYSTE NĚCO VE SVÉM

ÚSPĚCHY PODĚKOVAT?

ŽIVOTĚ, POKUD BYSTE MOHLA

Hlavně sama sobě.

VRÁTIT ČAS?

Abych mohla být s těmi nejbližšími, kteří
se už na mne dívají z nebeských výšin,
moc mi chybí můj druhý manžel, můj
syn.

JE NĚJAKÉ PŘÁNÍ, KTERÉ SI JEŠTĚ
CHCETE SPLNIT?

Aby moje kluky (syna a vnuky a jejich
rodiny) nepotkalo nic zlého a mě už
také ne.

CO VÁM TEĎ PRÁVĚ KAŽDÝ DEN

Ocenění Vzorná učitelka

BAVILA VÁS VAŠE PROFESE,

DOVOLENOU? CESTUJETE

KDYŽ JSTE PRACOVALA?

DOSTALA?

TEĎ RÁDA? KDE JSTE BYLA

Ano, celý život jsem moc ráda učila děti
na 1.stupni základní školy.

Recepty nedávám, všechno je vždycky
jinak.
CO JSTE SI ODNESLA DO ŽIVOTA

NAPOSLEDY?

Dovolená byla pro mne cestování, naposled v prosinci jsem byla pár dní v Zá- VZPOMENETE SI
padočeských lázních.
NA ZLOMOVÝ OKAMŽIK,

OD SVÝCH RODIČŮ?

Od matky to, abych neopakovala její
chyby, od obou rodičů zájem o kulturu.
ČÍM JSTE CHTĚLA BÝT JAKO

Chtěla jsem si koupit kolotoč. Prvním
profesním zájmem bylo studium chemie,
pak učit.

BYLA JSTE NĚJAK ZA SVÉ

MÁTE V PLÁNU SE JEŠTĚ NĚCO

ROZHODLA?

DOSAVADNÍ AKTIVITY OCENĚNA?

NAUČIT?

DO ČEHO RÁDA INVESTUJETE

Úplně přesně to nevím, ale změnil se Ano, ve své profesi ocenění Vzorná učinám typ školy a nějak to přirozeně vy- telka. A pak na veteránských automoplynulo, studovala jsem vychovatelství.
bilových akcích jsme získávali s mým
manželem ocenění, třeba i za dobové
MĚLA JSTE PŘEDSEVZETÍ,
oblečení posádky apod.

PENÍZE?

KAM CHCETE DOJÍT?

Chci pokračovat v doplňování historie
vánoční sbírky.

O investování nemůže být řeč, za koru- SPLNILO SE TO?
nové obnosy doplňuji sbírku.
Žádný cíl vyšší jsem neměla, studovala
jsem střední školu, a tím se vše nějak
VĚNUJETE SE SVÝM ZÁLIBÁM?
ukončilo.
Pokud mi to můj zdravotní stav dovolí,
tak velice intenzivně.
ZMĚNILA BYSTE NĚCO VE SVÉM
ŽIVOTĚ, POKUD BYSTE MOHLA
POKUD BYSTE MOHLA ZANECHAT

VRÁTIT ČAS?

POSELSTVÍ ČI VZKAZ PRO BUDOUCÍ

RADOSTNÉHO PŘINÁŠÍ?

JAKÉ JSOU VAŠE

GENERACI, CO BY TO BYLO?

Mám radost, když mne nic nebolí, dobře
– nebo snad lépe – se mi chodí a ještě
větší radost z toho, když vše, co potřebuji,
zvládnu sama.

SILNÉ ZÁSADY A CO UŽ VÍTE,

Poselství nepovažuji za šťastné, mladí
si jdou své cesty životem, snad jen aby
bylo více upřímnosti a poctivosti a chuti
komunikovat.

Abych, když se vdám, bydlela sama jen se
svou rodinou a a byla co nejdéle doma
se svými dětmi v předškolním věku,
tenkrát byla mateřská dovolená jen půl
roku, a o to nejkrásnější s dětmi doma
jsem přišla.

S KÝM BYSTE SE RÁDA SETKALA?

CO VÁM TEĎ PRÁVĚ KAŽDÝ DEN

S O.Preusslerem, bohužel už nežije.

RADOSTNÉHO PŘINÁŠÍ?

BYLA JSTE NĚJAK ZA SVÉ
DOSAVADNÍ AKTIVITY OCENĚNA?
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ŽE NENÍ POTŘEBA?

Zásady mám, ale do života se moc nehodí. Není potřeba žít v nekonečných
obavách, ale tomu nejde zabránit. A radit mladým je taky k ničemu, vědí to líp,
což je mnohdy pravda.

Raduji se z toho, že
mohu vařit, péci, studuji
pořád nové a nové recepty a ty zkouším,
raduji se z toho, že si mohu číst a od jara
do podzimu pracovat na zahradě, mám
moc ráda kytičky.

KDY JSTE SE PRO TU PRÁCI

DÍTĚ A JAKÉ BYLO VAŠE PRVNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ?

Vystudovat, a pak učit – a stalo se.

Žena, vytvářející celoživotní
zázemí synovi živnostníka,
nadšenci automobilů
a techniky – svému muži
Františkovi, mnohokrát oceněnému během 20let za volantem
na autoveteránských akcích.

RADU, KTEROU JSTE V ŽIVOTĚ

POHODOVÝ DEN?
MĚLA JSTE PŘEDSEVZETÍ, KAM

Libuše
FRANKOVÁ

HODNOT NEJVÝŠE, CO NAOPAK?

KTERÉ MOMENTY V ŽIVOTĚ

Medaile J.A.Komenského
Betlémská organizace
– čestné členství

KDYŽ JSTE PRACOVALA?

CO JE NA VAŠEM ŽEBŘÍČKU

Poctivost. Nesnáším lež ve všech podobách.

Bývalá profesorka, průvodkyně,
nyní betlemářka,
autorka mnoha výstav
a přednášek o betlémech,
Rokycany

BAVILA VÁS VAŠE PROFESE,

Motto:
„Audiatur et altera pars“
(latinsky: Budiž slyšena
i druhá strana)

FOTO: ARCHIV L. FRANKOVÉ

FOTO: ARCHIV J.HÁNOVÉ

PhDr.
Jiřina
HÁNOVÁ

Touha cestovat s kolotočem nebyla
doma moc chápána, dnes se na to dívám
také s úsměvem a chápu rodiče. První
práce byla práce učitelky.

V ČEM SE CÍTÍTE VY SAMA
ÚSPĚŠNÁ A VÝJIMEČNÁ?

Celý život to byla výuka, moc mne těší,
když jsem pozvána na srazy mých bývalých žáků. Téměř všechny si pamatuji.
Celý život jsem byla oporou svého muže
a rodiny, svých dětí.
MÁTE NĚJAKÉ RADY PRO KAŽDÝ
POHODOVÝ DEN?

Chtít! Mám volnost a mohu si vybírat
co budu dnes dělat, co budu vařit, zda
pojedu – nepojedu někam. Své denní
cíle si vybírám – kytičky, četbu, kompletaci rodinných receptů rodina si přeje
abych jim je sepsala. Mám ráda hudbu,
kvalitní filmy a divadlo.
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KOMU BYSTE CHTĚLA ZA SVÉ

vším, co k tomu patří Cestovali jsme po
Evropě, po roce 1989 jen s manželem do
zemí, kam jsme do roku 1989 nesměli.
Miluju moře i hory, pozitivní byla i naše
chalupa, ve skromných podmínkách.

ÚSPĚCHY PODĚKOVAT?

Své rodině. I když někdy se tak netvářila.
MÁTE RECEPT /OSOBNÍ KRÉDO/,
ČÍM – KTERÝM SE ŘÍDÍTE?

A TEĎ?

Nic nevzdávat, chtít a usmívat se.

Cestuji ráda přiměřeně svému věku
a zdravotním problémům, ne sama, se
svými dětmi. Letos to bylo Rakousko,
Itálie, Vysočina.

CO VÁM ŽIVOT DÁVÁ,
CO VÁM BERE, TEĎ VE VAŠEM
KRÁSNÉM VYSOKÉM SENIORSKÉM

ČÍM JSTE CHTĚLA BÝT JAKO

SVĚT VÝJIMEČNÝCH
Magazín SVĚT VÝJIMEČNÝCH navazuje svým zaměřením, obsahem i layoutem
na dosavadní úspěšnou publikaci Výjimečné ženy, ve které jsme během minulých let
představili více než 500 českých úspěšných žen.

VĚKU?

DÍTĚ A JAKÉ BYLO VAŠE PRVNÍ

MÁTE V PLÁNU SE JEŠTĚ NĚCO

Důchod přece.. A možnost víc odpočívat,
cestovat, číst.

ZAMĚSTNÁNÍ?

NAUČIT?

Svět výjimečných je její prodlouženou rukou

Určitě. Vaření a pečení nových receptů.
Pěstovat květiny umím, ale stále objevuji
novinky.

Osobností, které svojí existencí, aktivitami

Chtěla jsem pracovat s dětmi. Měla jsem
nabídky dělat kulturní referentky, ale nemohla jsem již odejít ze studií. Tehdy
JE NĚJAKÉ PŘÁNÍ,
byly umístěnky na pracoviště.
KTERÉ SI JEŠTĚ CHCETE SPLNIT?
Na praxi jsem byla v Klánovicích
Abych byla zdráva, a zvládla základní
věci k životu, – nákup, vaření, úklid… v dětském domově, v Křimicích, kde byly
a abych měla sílu na své koníčky a aby se pracovní zálohy (učňové „Škodovky“ Plzeň – internát Škodových závodů Plzně)
mnou nikdo neměl žádnou práci.
u učňů dřevařských závodů Šumperk. Po
maturitě si mne vyžádali jako vychovaJAKOU ROLI HRAJE
telku na umístěnku na internát zvláštní
VE VAŠEM ŽIVOTĚ RODINA?
Rodina ohromnou, já jsem pro ni celý školy v Šumperku za 520 korun čistého.
život žila a snažila jsme se, aby vše bylo
v pořádku, pobyt s ní, dovolené, měli CO JE NA VAŠEM ŽEBŘÍČKU
jsme chalupu v Krušných horách, věno- HODNOT NEJVÝŠE, CO NAOPAK?
vala jsem se dětem, doma s nimi dodržo- Nejvýše – aby byl člověk zdráv, aby měl
vala lidové tradice, podporovala jsem je práci, aby měl pochopení v rodině. Nejv četbě, cestování, ve výtvarné činnosti, níže jsou hodnoty jako zlo mezi blízkými,
zlo mezi sousedy, nepoctivost, křivda, faleš.
v hudbě (housle, klavír).
KDO VÁS V ŽIVOTĚ NEJVÍCE

KTERÉ MOMENTY V ŽIVOTĚ

a schopnostmi přinášejí sobě i druhým skutečné hodnoty.
DO ČEHO RÁDA INVESTUJETE
PENÍZE?

S příběhy osobností, kterým elegance, inteligence, odvaha, velkorysost,

Do módy, do literatury, do domácnosti
– do vybavení a oprav techniky v domě –
do modernizace, do kultury, do cestování.

styl, originalita, jedinečnost i pokora sluší.

VĚNUJETE SE SVÝM ZÁLIBÁM?

Ano a ráda.
POKUD BYSTE MOHLA ZANECHAT
POSELSTVÍ ČI VZKAZ PRO BUDOUCÍ
GENERACI, CO BY TO BYLO?

Aby se měli rádi, aby měli práci a aby
dělali práci, která je baví, aby se věnovali svým dětem i koníčkům, nehádali
se, vzájemně se respektovali a aby jim
bylo dopřáno zdraví, a pak by měli vše
zvládnout!

OVLIVNIL?

POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ?

Můj manžel. Čtyři roky jsme spolu
chodili a 61 let jsme byli manželé. Na
Staroměstské radnici jsme měli v roce
2017 diamantovou svatbu, kterou nám
zorganizovaly naše děti.

Manželství a rodinu, výchovu dětí, společné prožitky s rodinou a přátelství KTERÁ HISTORICKÁ UDÁLOST NA
mezi lidmi.
VÁS ZAPŮSOBILA?
Letos mi bude 85 let a nejvíce konec
MÁTE SVŮJ OBLÍBENÝ LITERÁRNÍ
2. světové války a rok 1989.

CO POVAŽUJETE ZA

Upřednostňuji českou literaturu – živo- S KÝM BYSTE SE RÁDA SETKALA?
topisy, klasiku – romány – Raise, Baara, Už jsem se letos setkala! S Kateřinou
Otu Pavla, cestopisy…
Neumanovou v Itálii, s Jiřím Anderlem,
Emilem Viklickým, Jarmilou Podhornou,
JAK JSTE RÁDA TRÁVILA
Dagmar Peckovou, Felixem Slováčkem,
DOVOLENOU? CESTUJETE TEĎ
Jaroslavem Svěceným. Jsem spokojená.

ŽÁNR A AUTORA?
CENNOU RADU, KTEROU JSTE
V ŽIVOTĚ DOSTALA?

Dělat radost a pomáhat druhým.
CO JSTE SI ODNESLA DO ŽIVOTA
OD SVÝCH RODIČŮ?

RÁDA? KDE JSTE BYLA NAPOSLEDY?

Abych pomáhala druhým, abych byla
spravedlivá, poctivá, abych dělala druhým radost.

Hlavní bylo, že jsem byla s rodinou, va- více informací:
řila jsem a starala se o ni, většinu dovo- PaedDr.Iva Matulková
lených jsme trávili se stanem, autem, se e-mail matuliv@gmail.com
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s příjemným bonusem – s příběhy nejen výjimečných žen, ale i mužů.

Takových osobností, o nichž se po staletí píší romány, aniž by o to usilovaly.
Takových, které svět potřebuje.
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