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Od roku 2010 bylo uveřejněno v publikacích S-Press Publishing téměř 600 medailonů žen z celé ČR.

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

je mi potěšením a ctí přivítat vás opět na stránkách časopisu Výjimečné ženy a představit vám nové ženské osobnosti, 
které svojí nezaměnitelnou originalitou, obdivuhodnými aktivitami, šarmem a dovednostmi, 

ozdobí a doplní řadu našich téměř 600 dosavadních protagonistek.
Dámy na následujících stránkách byly vybrány a zvoleny ve 12. ročníku celostátního projektu Ocenění Českých Podnikatelek 

2019 z mnoha ostatních jako nejlepší podnikatelky roku a právem stanuly na příčkách nejvyšších.
Jejich cesty k úspěchu, jak už to bývá, byly provázeny spoustou zkoušek odvahy, vytrvalosti, 

píle i odříkání, ale ony se nezastavily ani nevzdaly.
Gratulujeme!

Pojďme se tedy nyní společně začíst a slavit triumf.
Triumf lidské dokonalosti, železné vůle, síly, doplněných půvabem a ženskostí.

Stanislava Šveňková
vydavatelka

S-Press Publishing
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70 % ČESKÝCH PODNIKATELEK 
ROZJELO SVŮJ BYZNYS 
PO ROCE 2000

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Vítězky, zakladatelka a patronky  12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek 2019 

S tejně jako v předešlých letech, 

i vloni si úspěšné české podnika-

telky odnesly ceny v kategoriích podle 

velikosti firmy i čtyři speciální ocenění 

pod patronací generálního a hlav-

ních partnerů projektu. Patronkou 

12. ročníku Ocenění Českých Podni-

katelek byla Jaroslava Valová, zaklada-

telka společnosti SIKO KOUPELNY 

&KUCHYNĚ, která v roce 2015 obsadila 

v rámci projektu 1. místo v kategorii Velká  

společnost.

Bylo by chybou domnívat se, že pod-

statou projektu Ocenění Českých Podni-

katelek je jen vyhlašování výsledků a pře-

dávání cen. Od samého začátku je jeho 

cílem objevovat a zviditelňovat úspěchy 

českých žen – podnikatelek. Žen, které 

se rozhodly aktivně převzít odpovědnost 

za svou budoucnost a pustit se do sa-

mostatného podnikání. „Z dvanáctileté 
historie Ocenění Českých Podnikatelek 
vím, že zapojit se do něj je pro mnohé 
podnikatelky významným krokem, který 
často znamená vystoupit z každodenní 
rutiny a zajetých kolejí podnikatelského, 
ale i osobního života. Účast v něm jim 
přináší příležitost si opravdu uvědomit, 
jak úspěšné jsou. A to je fakt – vždyť naše 
finalistky ročně dosahují celkového obratu 
vyššího než 3 miliardy Kč. Stále platí, že 
doménou českých podnikatelek jsou pře-
devším obchod a služby, kde působí hned 
67 % finalistek. Výrobě se věnuje 16 % 
podnikatelek, 10 % podniká ve stavebnictví, 
6 % v dopravě či logistice, 5 % ve vzdělá-
vání. Také vloni jsme měli mezi vítězkami 
podnikatelky, které již v minulosti v Oce-
nění Českých Podnikatelek uspěly, což jen 
podtrhuje jejich stabilitu a výběr správné 
cesty, kterou svůj byznys vedou,“ řekla 

zakladatelka projektu Ocenění Českých 

Podnikatelek Helena Kohoutová.

Záštitu nad 12. ročníkem převzalo 

stejně jako v předchozích letech také 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České 

republiky. „Podpora podnikání je jednou 
z klíčových úloh Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Nejen proto, že jsem bytostně 
přesvědčen o tom, že ženy budou v příš-
tích dekádách v řízení byznysu postupně 
sehrávat stále důležitější roli, podporovat 
Ocenění Českých Podnikatelek je logické, 
strategické a jednoduše správné. Ženy si 
zaslouží, aby se vědělo o tom, co všechno 
umí a že jejich trpělivost, která je daleko 
větší, než mají muži, vede i ke skvělým 
podnikatelským výsledkům. I  když to 
může být pomalejší a méně přímá cesta. 
Je přitom nejen na nás, mužích, ale celém 
resortu průmyslu a obchodu, abychom že-
nám v podnikání nejen fandili, ale také 
jim usnadnili život,“ řekl vicepremiér 

a ministr průmyslu a obchodu Karel 

Havlíček.

Odborný garant soutěže, kterým je 

společnost CRIF – Czech Credit Bureau, 

na základě splnění podmínek soutěže 

vybral 24 281 kandidátek na zisk oce-

nění. Z nich bylo na základě ratingu 

nominováno 623 semifinalistek s nej-

lepšími ekonomickými výsledky. Do 

finále se pak dostalo 81 podnikatelek. 
„Z našich aktuálních statistik vyplývá, že 
ženy podnikatelky preferují samostatné 
vlastnictví více než muži, kdy v rámci 
obchodních společností převažují u žen 
výrazně ty s  jedním vlastníkem. Kon-
krétně mezi společnostmi ve vlastnictví 
žen najdeme 87 % s jedním vlastníkem, 
přičemž u mužů pouze 69 %. Ukazuje 
to na fakt, že ženy podnikatelky vynikají 
samostatností a schopnostmi se o pod-
nikání postarat komplexně. Zjistili jsme 
rovněž, že ženy jako vlastnice obchodních 
společností hospodaří odpovědněji, když 
téměř 70 % z nich má přiřazen zelený 
Semafor Cribis ukazující nejvyšší hod-
nocení a pouze 9 % nejhorší červený se-
mafor. V rámci společností ve vlastnictví 
mužů mělo zelený Semafor Cribis jen 
65 % a červený naopak 11 %. Ukázalo 
se také, že se ženy nebojí podnikání ani 
ve vyšším věku, přičemž polovinu společ-
ností ve výlučném vlastnictví žen tvoří ty, 
které vlastní ženy ve věku 50+. Lze tedy 
jen ocenit a vážit si toho, že české pod-
nikatelky jsou samostatné a odpovědné. 
Tyto pozitivní trendy jsou příslibem do 
budoucna, protože právě uvedené mana-
žerské vlastnosti jsou důležité pro dlou-
hodobě úspěšné působení na trzích, na 
kterých se často mění nákupní chování. 
Což je trend, se kterým je nezbytné do 
budoucna počítat,“ sdělil Pavel Finger, 

místopředseda představenstva společ-

nosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Generálním partnerem 12. ročníku 

Ocenění Českých Podnikatelek byla 

ČSOB. Hlavními partnery se staly spo-

lečnosti Microsoft, DAQUAS, Česká Po-

jišťovna a Vodafone.

„12. rok se pojí s významným výro-
čím – obnovou soukromého podnikání. Po 
změně režimu před 30 lety došlo k rene-
sanci českého podnikání. Navíc v posled-
ních letech, a potvrzují to různé statistiky, 
dochází k velké expanzi českých firem do 
zahraničí. Proto jsem velmi rád, že dlou-
hodobě podporujeme rozvoj podnikání 
nejen prostřednictvím našich bankovních 
produktů a služeb, ale díky partnerství 

Z celkem 81 finalistek vybírala porota vítězky 12. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek. 
Drtivá většina z nich působí v oblasti služeb a obchodu. 

VÍTĚZKY 12. ROČNÍKU 
PROJEKTU:

MALÁ FIRMA

1. RUTEX CZ, s.r.o.
Kamila Brzezinová

2. Grant Consulting, a.s. 
Kateřina Procházková

3. ZDRAVÍČKO 
– zdravá výživa s.r.o. 
Hana Lacinová

STŘEDNÍ FIRMA

1. Cosmetics ATOK 
International, s.r.o. 
Anastazie Skopalová

2. STOPRO BEK, s.r.o. 
Jarmila Fabišková

3. Photodienst Brno, s.r.o.  
Kateřina van Kranenburg 

VELKÁ FIRMA 

1. CAROLLINUM, s.r.o.  
Tamara Kotvalová

2. Conneco chemicals, s.r.o.  
Šárka Hronková

3. Apro Delta, s.r.o.  
Alena Procházková

CENA ČSOB 
– VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Trustav, s.r.o.   
Jana Nováková

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST 
FIRMY – POD PATRONACÍ 
MASTERCARD

My interior service s.r.o.  
Lada Krsičková

CENA ZA DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACI 
– POD PATRONACÍ 
MICROSOFT & DAQUAS

REXY, s.r.o.   
Vlasta Šilarová

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 
– POD PATRONACÍ 
ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. 
Hana Pekárková
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www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

v projektu Ocenění českých podnikate-
lek. Jsem přesvědčen, že právě mezi nimi 
se objevují další významné podnikatelské 
ikony a tím pomáháme v budování hrdého 
Česka,“ řekl Petr Manda, výkonný ředitel 

Firemního bankovnictví ČSOB. 

„Rok 1989 přinesl svobodu také českým 
ženám. Každá z nich tehdy v listopadu 
dostala novou životní roli: možnost věci 
měnit. Svoboda navíc české společnosti 
otevřela dokořán cestu k technologiím, 
které se brzy staly užitečným pomocníkem 

k ekonomickému úspěchu a růstu. Svět 
se díky technologiím zmenšil a úspěšné 
příběhy podnikatelek, jejichž firmy ex-
pandovaly nejen po České republice, ale 
i do zahraničí, jsou toho příkladem,“ říká 

Jonathan Rutherford, viceprezident pro 

firemní zákazníky Vodafone Czech Re-

public. „Českým podnikatelkám bych 
chtěl popřát, aby mohly i nadále svobodně 
podnikat a aby neztratily odvahu využívat 
inovací a moderních technologií pro větší 
dopad svého podnikání. A České republice 

přeji, aby své ženy nepřestávala podpo-
rovat – a to nejen v podnikání. Žijeme 
v digitální době a budoucnost této země se 
neobejde bez potenciálu českých žen. My 
jsme tu ve Vodafonu od toho, abychom jim 
vize a potenciál prostřednictvím našich 
technologií a služeb pomáhali přetvářet 
v každodenní realitu,“ dodal.

Auditorem 12.ročníku 

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 

byla společnost Esop.

„Rok 1989 přinesl 
svobodu také 

českým ženám. 
Každá z nich tehdy 
v listopadu dostala 
novou životní roli: 

možnost věci měnit.“ 

Jonathan 
Rutherford

zleva: Hana Lacinová, Kamila Brzezinová, Kateřina Procházková

zleva: Šárka Hronková, Tamara Kotvalová, Barbora Kábrtová, dcera Aleny Procházkové

zleva: Jarmila Fabišková, Anastazie Skopalová, Kateřina van Kranenburg

zleva: Jana Nováková, Lada Kršičková, Hana Pekárková, Vlasta Šilarová
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HELENA KOHOUTOVÁ, 
ZAKLADATELKA PROJEKTU 
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 
MÁ PRÁCE JE NAPLNĚNÁ 
UPŘÍMNÝM ZÁJMEM O DRUHÉ 

Vážená paní Kohoutová,
můžete se vrátit k loňskému 
12. ročníku projektu OCP 
a zhodnotit jej? 
Lišil se v něčem zásadním 
od předchozích ročníků?
Každý rok je výjimečný a skvělý. Příběhy 

českých podnikatelek jsou vždy silné 

a mimořádné. Některé ženy se rády ote-

vřou a přijmou nové příležitosti a přá-

telství okamžitě, někde se vztah a důvěra 

tvoří déle. Pro mě osobně to bylo setkání 

s paní Kateřinou Šrámkovou, majitelkou 

zámku Loučeň, která se stala i vítězkou 

Ceny ČSOB – Výjimečná podnikatelka 

2018. Společně s ní jsme připravili něko-

lik oficiálních akcí, kde se potkali lídři, 

exportéři a podnikatelky. Navíc jsme 

uspořádali zcela komorní a neformální 

akce. Tam se vytvořily a upevnily sku-

tečné vztahy, takže nyní můžeme hovořit 

o nových kamarádstvích.

Jaký osud čeká 13. ročník 
Ocenění Českých Podnikatelek 
v této těžké době pandemie 
koronaviru?
Vítězství i úspěch se rodí v hlavě. My jsme 

dobu Covidu vzali jako absolutní a po-

zitivní příležitost pro firemní i osobní 

růst. Ráda bych řekla, že můj tým si vedl 

Helena Kohoutová podniká od začátku 90. let. V roce 1997 založila 
produkční společnost Agentura Helas a s tím následně souviselo 

i několik speciálních projektů. Mezi nimi byly kluby Helas New Encounters 
Club, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a poté projekty Ocenění 
Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů. Ty všechny se orientují 
na kultivaci českého podnikatelského prostředí a vzájemné propojování 
svých členů. Spojuje je myšlenka „BUDUJEME HRDÉ ČESKO“. V rámci 
projektů klade Helena Kohoutová důraz na osobní přístup a vzájemné 
sdílení zkušeností, ocenění českých podnikatelů a etický byznys. Baví ji 
vytvářet prostředí pro vznik nových obchodních příležitostí a vyměňování 
zkušeností mezi podnikateli a odborníky z ekonomické oblasti. 

Agentura Helas dále pořádá a produkuje akce na klíč a zastupuje his-
torické sály Kláštera minoritů sv. Jakuba v Praze. Firemním mottem je 

„Friendly Business – náš společný úspěch“.  

Helena KOHOUTOVÁ
zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

fantasticky. Jsem na něj nesmírně hrdá. 

V prvé řadě jsme využili našich letitých 

zkušeností s pořádáním on-line webi-

nářů. Kdysi jsme s tím předběhli dobu, 

nyní se nám to sešlo. Webináře jsme 

nyní rozšířili o pořádání on-line talk 

show s osobnostmi. Za dva měsíce jsme 

uspořádali cca 15 on-line akcí s účastí 

téměř 700 hostů. Bylo to dynamické, 

zábavné, vzrušující. Za druhé jsme in-

tenzivně pracovali a tvořili Virtuální 

Komunikační Platformu. Považte sami. 

Každoročně jsme ve spojení s 11 tisíci 

českými firmami. V dnešní době máme 

tedy vzácnou možnost vytvořit si vlastní 

– společné mikroklima, kde se dobré 

české firmy mohou vzájemně podržet. 

V každém případě je naší silnou vizí pod-

porovat a propojovat tyto firmy s cílem 

společného úspěchu. Mimořádná ekono-

mická síla, kterou toto společenství má, 

může způsobit hodně pozitivních věcí. 
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Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, 

na koho se můžeme spolehnout, hledat 

nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou 

svobodu a postupovat kupředu díky dů-

věryhodným doporučením a vztahům. 

V této věci spolupracujeme s odborníky 

a profesionály. Rozhodli jsme se vyzkou-

šenému modelu dát novou dimenzi pro 

společný užitek a tvoříme Virtuální Ko-

munikační Platformu Budujeme hrdé 

Česko, kde je možné sdílet užitečné infor-

mace a zprávy, novinky, nabízet své služby 

a výrobky, psát o tom, co firmy potřebují, 

pořádat schůzky, rozhovory, webináře. 

Touha po nezávislosti a svobodě nám 

dala sílu vybudovat zajímavé firmy. Tu 

sílu budeme potřebovat pořád. Proto je 

dobré mít místo, kde se můžeme vzá-

jemně podporovat. Naše české firmy, 

které společně nacházejí nové cesty, 

i když ctí a zachovávají tradiční hodnoty. 

Vytváříme síť spolehlivých kontaktů 

a přátelských vztahů. 

Za třetí jsme spustili nový projekt na 

podporu ryze českých exportérů Oce-

nění Českých Exportérů. Zájem je ne-

uvěřitelný a nás samotné překvapil. Je 

založen na stejném principu hodnocení 

jako naše dvě předchozí soutěže, logicky 

však firma musí exportovat své služby či 

zboží alespoň z 20 %. Zájem firem se do 

soutěží zapojit i v době „covidu“ ukazuje 

na odhodlání, sílu českých podnikatelů 

a také „hlad“ po pozitivních podnětech.

Co se týká 13. ročníku Ocenění Čes-

kých Podnikatelek, který bude zahájen 

v polovině června, tak jsem přesvědčena, 

že o něj bude stejný zájem jako v případě 

Ocenění Českých Exportérů a Ocenění 

Českých Lídrů.

 

Co konkrétně obnášejí stovky 
hodin Vaší práce a práce Vašeho 
týmu pro zdárný průběh projektu 
– od začátku – po ukončení 
slavnostním vyhlášením vítězek?
Je to komplexní a odborná práce. V rámci 

celého obchodního rejstříku musíme na-

lézt všechny firmy, které odpovídají pra-

vidlům soutěže a ohodnotit je základním 

ratingem (ekonomické hodnocení). Ná-

sledně z nich vybrat ty nejlepší, které mají 

rating 1 – 11. Zkontrolovat celou interní 

databázi a připravit ji na další práci, což 

jsou již konkrétní kroky, kdy podnika-

telky informujeme o nominaci do soutěže 

odborným garantem, mezinárodní ratin-

govou a scoringovou společností CRIF 

Czech Credit Bureau. Jedná se o tisíce 

telefonátů, emailů. Po uzávěrce registrací 

zasedá odborná porota, která předtím 

osobně kontaktuje a hovoří s finalistkami. 

Dále hodnocení, zvolení vítězek a předání 

ocenění. Nehovořím o produkční práci 

týmu, který realizuje setkání, konference, 

on-line aktivity, slavnostní ceremoniál. Je 

to mimořádně komplexní, náročné, ale 

motivující a radostné.

Kde se berou nápady pro 
veškeré aktivity Agentury Helas, 
přicházejí k Vám z ničeho 
nic nebo jste něčím a někým 
motivována? Jsou to Vaše osobní 

mise, které postupně vytváříte 
a s pomocí profesionálního týmu 
úspěšně realizujete?
Já jsem se nikdy necítila být podnika-

telkou v tradičním pojetí. Má práce je 

naplněná upřímným zájmem o druhé, 

vytvořit prostředí a zázemí, které je dů-

věryhodné, příjemné a lidé si tam mo-

hou odpočinout. Když dáte dohromady 

chytré lidi a navíc ty, co mají vlastní firmy 

či byznys, nové věci vzniknou vždy. Není 

nutné stále na něco tlačit. Věci se často 

dějí až překvapivě samy a lehce. Chce to 

„jenom“ být připraven.

Snad mě také napadá komentář jed-

noho známého, kterému jsem kdysi 

řekla, že jsme zvláštní, že více jak dva-

cet let děláme „jednu a tu samou věc 

a činnost“. On na to řekl, že je to proto, 

že jsme věrni svým myšlenkám a sami 

sobě. To vystihuje vše. Dělám, co mě baví, 

čemu věřím a co mi roste pod rukama.

Mám velké štěstí, že osobní motivaci 

mám zakotvenou někde hluboko uvnitř 

ve svém srdci. Také jsem se v mládí cí-

tila hodně sama, a proto možná vznikla 

touha vytvořit společenství lidí, kteří jsou 

tak nějak podobní. Asi máme společné 

jedno, touhu jít za svými sny, být sám 

sebou, nevzdávat se. To jsou vlastnosti 

sportovců, podnikatelů, umělců. 

Jak se říká, vrána k vráně sedá. Není 

tedy divu, že v klubu se začali scházet 

podobní lidé. Trvá to již od roku 1997, 

za což jsem vděčná.

Kdybyste nyní mohla vrátit čas, 
udělala byste něco v minulosti 
jinak?
Věřím na to, že vše je dobré a že to tak 

mělo být. Člověk se učí každý den. Každá 

zkušenost, dobrá i špatná, je cenná. Ne-

snáze nás formují a učí nás pochopit věci, 

dělat je jinak, nově. Učí nás vyhodnocovat, 

co je důležité a kam upřít svoji pozornost. 

Člověk se také musí naučit odpustit si své 

chyby a být za ně vlastně vděčný.

Když se ohlédnete ještě dál, 
na začátky Vašeho podnikání, 
splnila se Vaše předsevzetí 
a očekávání?
Děkuji nahoru a každému, kdo s námi 

byl a spolupracoval. Má očekávání se na-

plnila, ba naopak byla překonána. Jistě, 

že je možné mnoho věcí ještě zlepšit, ale 

to je právě ta cesta, která mě motivuje, 

posouvá. Každý rok sdružíme 3.000 pod-

nikatelů, komunikujeme s 11.000 podni-

kateli. Je to fantastické. Jak jsem se již zmí-

nila, připravujeme koncept virtuálního 

propojení, který bude užitečný nám všem.

 

Co Vám vedení Agentury Helas 
– tolik širokospektré úspěšné 
firmy dává, co Vám bere?
Naše činnost není práce v továrně, kde 

vyrábíte stálé portfolio výrobků. U nás se 

neustále přemýšlí, jak uspokojit různo-

rodé potřeby našich klientů, kteří před-

stavují služby i průmyslovou výrobu. Je to 

nesmírně pestré a zajímavé. Také vytvořit 

celoroční dramaturgii každého projektu 

zvlášť a zároveň tak, aby to ladilo v rámci 

celku a platformy, je velká výzva. Součástí 

toho je i koordinace a pozvání cca 60 VIP 

hostů, kteří usednou do křesla pro hosta. 

Do toho měníme a tvoříme naše webové 

stránku, pracujeme na celkové grafické 

vizualizaci projektů a zároveň tvoříme 

a sami píšeme obsah našich zpravodajů, 

které mají čtenost mezi 26–31 %. Je to 

unikátní, komplexní a fantastická práce. 

Nikdy vám to neumožní ustrnout.

V čem spatřujete ojedinělost 
a výjimečnost Helasu?
Vyjádřila bych to jedním slovem, a to je 

komplexnost a dlouhodobost. Vše, co 

popisuji, se tvoří 22 let a ani jednou jsme 

nesešli z naší cesty. „Pouze“ to rozšiřujeme 

a zkvalitňujeme. Stále se učíme a tvoříme 

také věci, aby byly nosné za další dva tři 

roky. To nám pomohlo přežít všechny krize. 

Co je pro Vás osobně 
za Vaši práci největší odměnou?
Když nám lidé poděkují, protože jsou 

s námi šťastní a dává jim to smysl. To mě 

motivuje. Také, když má radost můj tým.

Čeho ještě chcete dosáhnout? 
Máte další plány a mise do 
budoucna?
Na toto odpovídám vždy jednoduše. Udr-

žet a zkvalitnit stávající. Ambice máme 

velké a zároveň přiměřené.

Co je podle Vás pro úspěšný růst 
a udržitelnost firmy nejdůležitější?
Aby věděla, kam jde. Velmi důležitá je pak 

také dobrá týmová práce.

Jakou roli hraje 
ve Vašem podnikání rodina, 
jak koordinujete mateřství 
– manželství – podnikání?
Synovi je teprve dva a půl roku, takže vše 

se točí kolem něho. Mám zázemí a také 

ho vytvářím, všichni se snaží. Samozřejmě 

je to náročné. 

Kdo Vás k podnikání motivoval 
a ovlivňoval?
Motivovala mě moje touha obecně, nut-

kání zkoušet nové věci a realizovat své 

JAKÉ JSOU VAŠE 
PROFESNÍ ZÁSADY, 
KTERÝMI SE ŘÍDÍTE A BEZ 
KTERÝCH SE NEOBEJDETE?

Na to máme v Helasu interní 

a externí DESATERO. 

Je to maják naší činnosti. 

Sepsali jsme si ho společně. 

INTERNÍ DESATERO 

CHARAKTERIZUJE TO, 

JAK SE CHOVÁME V RÁMCI 

TÝMU A MEZI SEBOU:

1.  Poháháme si.

2.  Důvěřujeme si.

3.  Chceme.

4.  Učíme se. 

5.  Přijímáme nové věci. 

6.  Pracujeme na něčem, 

     čemu věříme, že má smysl. 

7.  Vytváříme hodnotu.

8.  Jsme tým.

9.  Učíme se vysílat a přijímat.

10.Firemní kodex a vytvořené 

     manuály jsou návodem 

     a pomůckou,  které nám ulehčují 

      práci a život a jsou

     majákem, když není jasno.

EXTERNÍ DESATERO PAK 

VYJADŘUJE TO, JAK SI 

PŘEJEME, ABY NÁS VNÍMALI 

NAŠI KLIENTI, ODBĚRATELÉ, 

DODAVATELÉ:

1.  V Helasu o nás mají ZÁJEM.

2.  Jejich práce dává SMYSL.

3.  PŘEMÝŠLEJÍ o nás dopředu 

     a poskytují DOBRÝ SERVIS.

4.  Mají ŠTÁBNÍ KULTURU. 

5.  Jsou SPOLEHLIVÍ.

6.   Jsou ZODPOVĚDNÍ a dotáhnou 

    věci DO KONCE. 

7.  Jsou PRO-AKTIVNÍ.

8.  Je s nimi PŘÍJEMNÉ JEDNÁNÍ 

     a KONTAKT. 

9.  Vytváří KONTAKTY 

     a PŘÍLEŽITOSTI.

10. FORMA i OBSAH jsou 

     v souladu.
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sny. Měla jsem štěstí si v mladém věku 

uvědomit, že mít báječné koníčky, které 

mne i třeba živily je dobré, ale může 

to být cesta do pekel. Ta roztříštěnost. 

Proto jsem pomyslně pověsila na hřebí-

ček hudbu, operní zpět, prodej obrazů, 

prodej všeho možného a šla tam, kde 

jsem cítila největší sílu. Tou je dát lidi 

dohromady a jít společně. 

Které lidi a momenty v životě 
považujete za důležité?
Moji babičku dirigentku a sbormistryni 

a sborové zkoušky s ní. Moje operní zá-

žitky a cesty s tím spojené. Život v Kanadě. 

Rozhodnutí opustit „koníčky“ a založit 

firmu. Založení Helas Ladies Club. Pře-

stěhování do Kláštera minoritů sv. Jakuba. 

Založení podnikatelských soutěží OCP, 

OCL, OCE. Narození syna Williama.

Máte v plánu se ještě něco 
naučit?
Na to by nestačila A4.

Máte dostatek času 
si odpočinout? 
Věnujete se svým zálibám?
Snažím se vše skloubit.

 

V současné době se 
šíří v naší zemi a na celém 

světě pandemie koronaviru. 
Mnoho podnikatelů hledá 
útočiště, povzbuzení, pomoc, 
sdílení. Vnímám s vděčností 
a obdivem Váš systém, 
který jste v Agentuře Helas 
nastavili a myslíte na to, jak být 
i v této těžké době v pravidelném 
kontaktu s podnikateli, 
podnikatelkami a členy vaší 
podnikatelské platformy. Co 
Vám dává sílu takto „ve velkém“ 
podporovat tolik lidí najednou?
Já to tak úplně neberu. Ale dělá nám 

radost, když lidi naše práce stimuluje 

a pomáhá jim. 

Jak vnímáte v těchto současných 
těžkých podmínkách Vaše krédo 
– Budujeme hrdé Česko?
Jako nesmírně důležité. Členové našeho 

expertního týmu říkají, že když 11.000 

firem bude spolu spolupracovat a po-

máhat si, tak bychom měli silnější eko-

nomiku, než má Německo. My máme 

síť více jak 11.000 firem v Podnikatel-

ské platformě Helas. To je přece výzva. 

Aktivní spolupráce a podpora českých 

firem mezi sebou nám budovat hrdé 

Česko pomůže. 

Co vzkazujete v těchto chvílích 
podnikatelům a podnikatelkám, 
vašim partnerům a členům?
Nevzdávejte to. Buďte inovativní. Minu-

lost nechte minulostí, je pryč. Soustřeďte 

se na dnešek a to, co bude za týden, za 

měsíc. Úspěch i porážka se tvoří v hlavě. 

Je dobré se stále učit. Lpění na starých 

pořádcích nepomůže. 

Pokud byste mohla zanechat 
poselství nebo vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo?
Aby lidé tvořili pro dobro všech a dívali 

se na svoji činnost tak, aby byla přínosem 

budoucím generacím a děti mohly být na 

své mámy a táty hrdé.

www.helas.org I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz 
www.oceneniceskychexporteru.cz I www.podnikatelkaonline.cz I www.helas-ladies-club.cz 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

český lídr  
(14 krajských vítězů)

čeští lídři české know-howčeský byznys

BEZPLATNÁ 
ONLINE 

REGISTRACE

ZAKLADATEL

 

ODBORNÝ GARANT

GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

OCEŇUJEME NEJVĚTŠÍ RYZE ČESKÉ SPOLEČNOSTI
ZAPOJTE SE MEZI DŮVĚRYHODNÉ FIRMY. 

SPOLEČNÉ PODNIKATELSKÉ MIKROKLIMA OD ROKU 1997.   
SPOLUPRÁCE.

www.oceneniceskychlidru.cz  

BUDUJEME  
HRDÉ  
ČESKO

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
LÍDRŮ
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TAMARA KOTVALOVÁ
CAROLLINUM, S. R. O., ZAKLADATELKA A MAJITELKA FIRMY 
NIKDY SE NEVZDÁVÁM. 
KAŽDÁ KRIZE MĚ NĚCO NAUČÍ 
A POSUNE MĚ DÁL.

Narodila se ve Varšavě do rodiny diplomata a vysokoškolské profesorky. Jako 

malá s rodiči hodně cestovala, což ji zformovalo na celý život. Tahle ener-

gická žena se totiž nebojí nových věcí, výzev ani situací, které by jiné z nás dostaly 

do nekomfortní zóny, a možná až „na kolena“. Motivace být nejlepší, ať už dělá 

cokoli, vychází totiž přímo z jejího nitra, z povahy lídra, který se nikdy nevzdává. 

Je majitelkou a zakladatelkou společnosti Carollinum, která se zaměřuje na prodej 

kvalitních hodinek a v pražské Pařížské ulici provozuje tři butiky.

Co je Vaší původní profesí?
Měla jsem doma silný vzor, moje ma-

minka byla profesorkou na univerzitě, 

a tak mé rozhodnutí jít na pedagogickou 

školu nikoho nepřekvapilo. V mládí jsem 

pracovala v dětském léčebném ústavu 

v Horním Smokovci v Tatrách, ale po 

revoluci jsem zatoužila vyzkoušet si jiný 

obor. Asi jako spoustu mých vrstevníků 

mě přitahovalo podnikání. Po nevyda-

řeném vztahu s otcem mých dvou dětí 

jsem ze Slovenska odešla do Prahy a za-

čala podnikat v oblasti prodeje kosme-

tických produktů. 

A poté jste vyměnila kosmetiku 
za hodinky?
Hned tak to nebylo. V roce 1992 si mě 

najala jedna německá společnost, abych 

pro ni rozjela v Moskvě obchodní síť 

zaměřenou na šperky. Byla to dyna-

mická, taky trochu nebezpečná doba. 

Ale upřímně vám můžu říct, že pro 

budoucí podnikání mi dala víc než 

cokoli jiného v životě. Bylo to v době, 

kdy se rozpadl Sovětský svaz a země se 

snažila o nastolení demokracie. Michail 

Gorbačov rezignoval, skončila studená 

válka a zároveň i to, na co byli Rusové 

tak dlouho zvyklí. 

1. MÍSTO
V KATEGORII VELKÁ SPOLEČNOST

Ocenění 
Ocenění Českých Podnikatelek 2019, 1. místo v kategorii Velká firma

Top ženy Česka 2019 (Top ženy byznys – podnikatelka)

50 nejvlivnějších českých žen podle časopisu Forbes 2012

Žena roku, Comenius 2006

Dosavadní kariéra ve zkratce
Začínala jsem podnikat v oblasti prodeje kosmetických produktů, v roce 

1992 jsem budovala v Moskvě síť prodejen zaměřenou na šperky. 

Společnost Carollinum, věnující se prodeji a distribuci luxusních hodinek, 

jsem založila v roce 1996. Podařilo se nám získat status prémiového 

prodejce a velkoobchodního distributora hodinek. Carollinum provozuje 

v Pařížské ulici v Praze tři butiky a hodinářský servis, velkoobchodně 

zastupuje značky Montblanc, Baume & Mercier, MIDO a Hamilton. Ve 

firmě pracují dvě z mých tří dětí, Daniela a Martin Jannovi. 

Tamara KOTVALOVÁ
Carollinum, s. r. o., zakladatelka a majitelka firmy
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Podařilo se mi vydělat peníze, ty jsem 

doma použila na rozjezd podnikání. Po 

návratu jsem vybudovala síť prodejen 

s kosmetikou v obchodních centrech 

v Čechách a na Slovensku. Ráda na tu 

dobu vzpomínám. Ti, kdo se naučili 

podnikat v „devadesátkách“ a nedělali 

chyby, měli obrovský náskok a výhodu 

do budoucna.

Jak jste se stala majitelkou firmy 
Carollinum?
Byla to souhra okolností. Po návratu 

z Ruska jsem se finančně osamostatnila 

a přestala být závislá na rodičích. Sta-

věla jsem rodinný dům a spřátelila se se 

sousedem od vedle. Přátelství se změnilo 

v lásku a došlo na svatbu. Můj tehdejší 

manžel Petr Kotval byl velký vizionář, 

sám podnikal a vedl společnost Servind, 

jež je dodnes úspěšná v oblasti dodávek 

prémiových laků, příslušenství a vyba-

vení do autoopravárenství a průmyslu. 

Věděl, že mě oblast prodeje klenotů ba-

vila a že jsem se v ní našla. Proto když 

přišla z Německa nabídka prodávat 

v České republice značku Montblanc, 

která již tehdy byla věhlasným výrobcem 

per a doplňků, domluvili jsme se, že zalo-

žíme vlastní společnost. Bude ryze česká, 

ponese český název a bude se věnovat 

právě oblasti prémiových šperků a do-

plňků. Společnost Carollinum vznikla 

na konci roku 1995, pamatuji se, že to 

bylo jednu mrazivou prosincovou středu. 

Objížděli jsme pražské úřady a říkali si, 

že nastal ten správný čas. 

Takže jste letos oslavili 
pětadvacet let od založení firmy?
Budeme slavit příští rok, my bereme za 

ten skutečně první rok Carollina leto-

počet 1996. Zastupovali jsme značku 

Montblanc a otevřeli první prodejnu. 

Sice to nebylo v Pařížské ulici, ale 

u Prašné brány, ale i tak to byl jeden 

z prvních butiků s prémiovým zbožím 

v Praze. Nedlouho nato jsme v Pařížské 

14, kde dnes sídlí náš Carollinum Rolex 

boutique, otevřeli monobrandový butik 

Alfred Dunhill s londýnskou pánskou 

módou a doplňky. 

Jak se ze společnosti 
prodávající oblečení 
a doplňky Carollinum změnilo 
v hodinářskou firmu?
Na ryze hodinářskou společnost jsme se 

časem vyprofilovali díky našim zákazní-

kům, ale myšlenka přivést do Prahy vě-

hlasné hodinářské značky nás s manželem 

provázela už v devadesátých letech. 

Když jsme se dozvěděli, že můžeme 

v Pařížské ulici získat prostory dnešního 

Carollina, rozhodli jsme se pro hodinky. 

V roce 2002 jsem tak do Prahy přivezla 

hodinářské značky, jako jsou Cartier, 

Breitling nebo Vacheron Constantin, 

které tu měly obchodní zastoupení vů-

bec poprvé. 

Časem jsme si původní zaměření 

ještě několikrát vyzkoušeli. Byli jsme 

první, kdo na české scéně představil 

dnes tak oblíbený způsob prodeje zvaný 

„concept store“. V moderním minimali-

stickém butiku Simple Concept store se 

potkávala jména věhlasných francouz-

ských módních značek a sortiment do-

tvářely vůně, svíčky a bytové doplňky. 

V Carollinu jsme svého času prodávali 

také šperky od menších i větších kle-

notnických domů, jako byly Shamballa, 

Piaget či Chaumet. 

Avšak přesvědčili jsme se, že hodinky 

jsou symbolem nadčasovosti a stálé 

hodnoty. Prodávat hodinky nás vždycky 

bavilo nejvíc. Dnes máme tři hodinář-

ské butiky, multibrandové Carollinum 

a monobrandové Rolex a Patek Philippe. 

Mít v portfoliu tyto dvě světoznámé hodi-

nářské značky je závazek i čest a my jsme 

rádi, že je českým zákazníkům můžeme 

nabídnout v prostředí hodném významu 

těchto brandů.

Myslíte si, že jsme hodinářský 
národ?
Češi jsou konzervativní a rádi ukládají 

peníze do věcí s trvalou hodnotou. Ho-

dinky navíc přinášejí potěšení z precizní 

ruční práce a jsou symbolem prestiže. 

V době, jako je ta dnešní, kdy každý z nás 

pečlivě vybírá, kam uložit peníze, jsou 

hodinky skutečnou jistotou. 

Narážíte teď na dobu 
koronavirovou. Zažila jste už 
někdy podobnou krizi?
S tou aktuální se ty minulé špatně srov-

návají, ale zažila jsem jich už několik. Za 

každé krize jsme se zprvu báli, co přijde 

dál, to je přirozené. Mně se vždycky vypla-

tilo zachovat si zdravý rozum a chladnou 

hlavu. Když jsme rekonstruovali butik Ca-

rollinum, spadla v New Yorku Dvojčata, 

když jsme v roce 2002 otevřeli, přišla ti-

síciletá povodeň a Pařížská ulice byla celá 

pod vodou. Nedlouho nato nám obchod 

vykradli. Byla to těžká doba... Úmrtí 

manžela, finanční situace, kdy jsem se 

musela zadlužit, abych měla na nákup 

zboží, i starost o tři menší děti by možná 

někoho jiného definitivně odzbrojily. Já 

se snažila být silná. Práce mi pomohla, 

představovala způsob, jak se odreagovat. 

Byl to pro mě začátek nové éry.

Finanční krize v roce 2008 se také 

zprvu zdála nepřehledná, nevěděli jsme, 

co přijde. Avšak nebáli jsme se, objed-

Moje motto: 
Půjčím si ho od jedné ze svých oblíbených 

hodinářských značek A. Lange & Söhne. Zní:
„Never stand still“. 

Pro mě to znamená: 
„Nikdy nezůstávej stát na jednom místě.“ 

Takhle žiju každý den a ráda se obklopuji lidmi, 
kteří na život nazírají stejně. 
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návali jsme zboží jako obvykle, a ve vý-

sledku vydělali, protože si zákazníci 

kupovali hodinky s cílem uložit peníze.

 

A jak se vám dnes daří?
Naše prodejny byly v době nouzového 

stavu šest týdnů zavřené, přišli jsme 

o nemalé finanční prostředky. Loni se 

tržby společnosti Carollinum za zboží 

a služby přehouply přes hranici 700 mi-

lionů korun, letos o této sumě nemůže 

vůbec uvažovat. Věříme, že se časem do-

staneme zpět na obvyklé obraty, a mys-

líme pozitivně. Máme věrné lokální zá-

kazníky, kteří nám zachovávají přízeň. 

Stále chceme pokračovat v tradici české 

hodinářské firmy, kde pracuje celá rodina 

a kde se klienti i zaměstnanci cítí dobře. 

Optimalizovali jsme společnost, přišly 

organizační změny a já věřím, že z této 

zkušenosti vyjdeme silnější než kdy před-

tím. Stále ale platí, že jsme rodinná firma. 

Mluvíte o rodině. Toužila jste 
vždy po tom, aby se vaše 
děti zapojily do společného 
podnikání?
Nikdy jsem ani jedno z nich do práce pro 

Carollinum nenutila, měly na výběr. Ale 

když odmalička poslouchaly různé pří-

běhy z hodinářského prostředí, načerpaly 

zkušenosti z mého vyprávění a pořád 

byly v centru dění, byla jsem nakonec 

moc ráda, že chtějí mně i firmě pomoci. 

Syn Martin je momentálně butik mana-

žerem multibrandové prodejny Carolli-

num a pod jeho vedením se obchodu vý-

znamně daří. Dcera Daniela mi pomáhala 

už kdysi v mé kosmetické firmě, pracuje 

se nám spolu dobře. Nyní se vrací po ma-

teřské dovolené, ale z provozu Carollina 

nikdy nevyskočila, byla mi vždy k ruce. 

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost vaší firmy?
Určitě v lidech, kteří za firmou stojí, 

a teď nemyslím jen management, ale 

i věrné prodejce, kteří jsou zapálení 

pro hodinky. Dokážou o nich vyprávět 

dlouhé hodiny a díky svému neutucha-

jícímu entuziasmu zvládnou přesvědčit 

zákazníka, aby si novou časomíru vybral 

právě u nás. Tito lidé pracují ve firmě de-

set patnáct let, jsou to osobnosti, na kte-

rých můžeme stavět. V posledních dnech 

jsem si opět ověřila, že máme skvělý tým 

a lidi na pravém místě. I proto chodím 

do práce ráda.

Samozřejmě další obrovský podíl na 

úspěchu musím přičíst značkám, které 

zastupujeme. Asi by se nám tolik neda-

řilo, kdybychom se při výběru brandů 

spletli a ony zase na oplátku neměly 

právě v nás silného a solidního partnera. 

To proto máme jediný monobrandový 

butik značky Rolex v České republice 

a zároveň provozujeme butik Patek Phili-

ppe. Tato značka je jedničkou v produkci 

složitých hodinářských mechanismů 

a zřejmě nejprestižnější značkou na světě.

Jakou pozici zaujímáte na 
našem lokálním trhu?
V České republice je hodně dobrých 

prodejců hodinek. Víme to, protože vel-

koobchodně zastupujeme čtyři prestižní 

hodinářské značky, a máme tak přehled 

o prodejích v regionech. Mechanické 

hodinky jsou Čechům blízké a většina 

z nás v nich vidí trvalou hodnotu. A taky 

jsem přesvědčená o tom, že trh má stále 

potenciál. Carollinum se třemi butiky, 

hodinářským servisem a velkoobchodem 

patří k těm nejsilnějším (respektive jím je) 

hráčům na poli luxusních hodinek a náš 

cíl je vyprávět o umění hodinářského 

řemesla i těm, kdo o něm ještě neslyšeli.

CAROLLINUM, S. R. O.
Společnost Carollinum provozuje v Pařížské ulici v Praze tři butiky: Rolex a Patek Philippe (jediné mono-
brandové butiky těchto značek v ČR) a butik Carollinum, jenž má v nabídce 13 prestižních hodinářských 
značek, jako například Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne, Breitling, IWC, Tudor, Panerai, Cartier 
a další. Současně v Pařížské ulici najdete hodinářský servis a pro korporátní a velkoobchodní zákazníky 
showroom značky Montblanc.
www.carollinum.cz

Kdo by to podle Vás měl být?
Třeba ženy. Setkávám se s tím dnes 

a denně. Vidím hezky oblečené dámy 

s překrásnou kabelkou a stylovými 

šperky, ale jejich levé zápěstí zeje prázd-

notou. Nebo se spokojí s módní značkou 

hodinek, takové však nemají žádnou tr-

valou hodnotu. Ráda bych ženy zasvě-

tila do tajů, jež náš obor skýtá. Mluvila 

s nimi o tom, že hodinky, které prodá-

váme, nejsou jen doplněk, ale skvělý pro-

středek k navázání konverzace s muži. 

Věřte mi, že v byznysu muži ocení, že 

máte na zápěstí tradiční značku, kvalitní 

mechanické hodinky, a rádi se pochlubí, 

co nosí oni. Hodinky fungují i jako sta-

tus, který vás svým způsobem klasifikuje. 

V neposlední řadě jsou kvalitní hodinky 

od renomovaných značek dědictví, ta-

kové, které se předává z generace na 

generaci. Dříve bylo běžné zanechávat 

vnukům odkaz v podobě zlaté mince 

či hodinek, dnes už na to tolik nemy-

slíme. Ženy by si ale měly uvědomit, že 

přijdou na svět dcery a vnučky a právě 

ty se budou z krásné tikající časomíry, 

která přežije staletí, radovat stejně jako 

dnes ony.

Kolik hodinek vlastníte?
Nemám je spočítané, ale už to pěkná 

sbírka je. My prodáváme značky s boha-

tou historií, jež mají nezastupitelné místo 

na trhu, ty ke sběratelství jednoduše vy-

bízejí. Mám také hodinky, které se už 

dnes nevyrábějí a jako správný sběratel je 

nenosím. Uvědomuji si, že je to uložený 

majetek. Pamatuji se na dobu, kdy jsme 

začali prodávat hodinky Patek Philippe 

a jejich model Nautilus jsme měli ve vý-

loze dokonce déle než měsíc. Takový oce-

lový model stál pod pět set tisíc korun. 

Dnes jsou nautily velmi žádané a vyrábí 

se jich málo, jejich prodejní cena vyrostla 

a tržní hodnota se násobí. Jsem ráda, že 

patřím mezi ty, kteří už téměř dvacet let 

sledují vývoj našeho byznysu i toho, jaká 

je poptávka. Dává mi to naději, že se mu 

bude dařit ještě hodně dlouho. Lidé totiž 

touží po věcech trvalé hodnoty a stále víc 

si uvědomují, kolik práce se skrývá za 

výrobou každého jediného kusu hodinek. 

A jak je pro Vás čas důležitý 
osobně? Máte vůbec prostor 
relaxovat?
Snažím se o to. Ráno před prací chodím 

běhat a každý večer si dopřeju dlouhou 

procházku se psem, snažím se pravidelně 

cvičit a spát. Nic mi nenahradí čas s rodi-

nou. Mám malou vnučku, chytrou a zví-

davou, je mi s ní moc dobře. Věnuji se 

ještě dalším podnikatelským projektům, 

našla jsem se v developmentu, stavím 

a opravuji, zároveň se při všech těch ak-

tivitách snažím ukrojit si čas pro sebe. 

To je za mě důležité, být prostě někdy 

jen sám se sebou.
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ING. ŠÁRKA HRONKOVÁ, MBA
JEDNATELKA A ŘEDITELKA SPOLEČNOSTI 
CONNECO CHEMICALS S.R.O.
 
PRVNÍ DÁMA SPORTOVNÍ VÝŽIVY

Za jakých okolností 
jste se stala majitelkou firmy, 
co tomu předcházelo?
Vystudovala jsem chemii, pro mě nád-

hernou exaktní vědu, které jsem se chtěla 

nadále věnovat. Něco třeba vyzkoumat 

a vdechnout té substanci život. Zároveň 

se propojit se světem byznysu.

Jaká je Vaše původní profese? 
Shoduje se s tou, které se nyní 
věnujete? 
Začala jsem podnikat v podstatě s čers-

tvým vysokoškolským diplomem v kapse. 

Na chvíli jsem jen vycestovala do světa na 

zkušenou, zdokonalit se v jazycích a na-

učit se americkému a evropskému byznys 

stylu. V tomto oboru už pracuji 25 let.

Existuje zlomový okamžik, 
který rozhodl o Vaší 
podnikatelské dráze? Jaký?
Moje pevné odhodlání po nezávislosti 

a touze něčeho dosáhnout. Zejména moje 

stáž v USA mě utvrdila v tom, že bych 

nikdy nechtěla setrvat v zaměstnaneckém 

2. MÍSTO
V KATEGORII VELKÁ SPOLEČNOST

poměru a vnitřně jsem i cítila, že mám 

navíc. Pobyt v USA byl pro mě tvrdou, ale 

dobrou školou, říkám tomu druhá uni-

verzita, aneb co tě ve škole zas nenaučí…

Jaké byly začátky Vašeho 
podnikání, co všechno jste 
musela investovat, obětovat, 
změnit, co Vám to naopak 
přinášelo? 
Nejkrušnějším obdobím byly samo-

zřejmě první roky, kdy se firma teprve 

staví na vlastní nohy, formuje se její směr 

a budují se první dodavatelsko-odběra-

telské vztahy. Čas se nepočítá, pracovní 

doba od nevidím do nevidím, tuzemské 

a zahraniční cesty, kvanta materiálu ke 

zpracování. Období po revoluci u nás 

sice přálo podnikání, ale na druhé straně 

to bylo bouřlivé období se zákony džun-

gle, bez fungující legislativy. Vyžadovalo 

to hodně sebezapření a silných nervů. 

Ale trpělivost růže přináší. Ovšem na tu 

první růži jsem si počkala čtyři roky.

Měla jste předsevzetí, 
kam chcete dojít? 
Když se dnes ohlédnete zpět, 
splnila se Vaše očekávání?
Chtěla jsem vybudovat firmu silnou a ne-

závislou, stojící pevně na základech. Sice 

to trvalo, ale povedlo se. 

Změnila byste něco, 
pokud byste mohla vrátit čas?
Všechno má svůj evoluční vývoj, čas nelze 

předběhnout ani vrátit. Každý podnika-

tel si musí prožít své začátky, poučit se 

z krizového vývoje, nabrat zkušenosti 

a sebevědomí. I mě to neskutečně zoce-

lilo a nakonec jsem na sebe hrdá, že jsem 

to zvládla dobře. 

Co Vám podnikání dává, 
co bere?
Určitě mi dává nezávislost, seberealizaci, 

možnost pracovat ve svém oboru a svými 

znalostmi, kreativním myšlením a svým 

aktivním způsobem přispívat k tomu, 

kam se jeho směr bude řídit či dále ubírat. 

Ale věnovala jsem tomu celé své mládí, 

určitě i na úkor svého privátního života.

Motto: „Jestli má problém 
řešení, nemá smysl si dělat 
starosti. Jestli nemá řešení, 

starosti nepomohou.“

Ing. Šárka HRONKOVÁ, MBA
jednatelka a ředitelka společnosti Conneco chemicals s.r.o.

Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologické v Praze 

Osobní ocenění: Miss Praha 1994

Ocenění firmy: 2. místo v kategorii Velká firma Ocenění Českých 
Podnikatelek

Silné stránky a profesní zásady: cílevědomost, trpělivost, empatie, 
slušnost, držet slovo

Byla jste za svoje dosavadní 
aktivity odměněna? Jak?
Těší mě Ocenění Českých Podnikatelek, 

ceny od nezávislých porotců a neméně 

si vážím i názorů našich obchodních 

partnerů a lidí, kteří mojí práci znají 

a ověnčili mě zase jiným, nepsaným 

titulem „První dámy sportovní výživy“ 

v České republice. Obojí mi nespadlo jen 

tak z nebe, jen já nejlépe vím, že je za 

tím 25 let skutečné dřiny a poctivé práce.

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost Vaší firmy 
a produktů?
Hodně studuji odbornou literaturu, 

v podstatě se vzdělávám celý svůj život. 

Náš obor sportovní výživy je neskutečně 

dynamický a vyvíjející se stále vpřed. Má 

blízko k farmacii a lékařství. Každý nový 

trend či produkt světového výzkumu 

nejdříve pořádně nastuduji, prozkou-

mám v laboratoři, abych o něm věděla 

maximum a dokázala si jej představit, 

podat odbornou radu. Nikdy jsem ne-

toužila vybudovat moloch zahraničního 

obchodu, plném pouhých podavačů, 

kteří o svém produktu nevědí téměř nic. 

Upřednostňuji kvalitu před kvantitou, 

odbornou způsobilost, důvěryhodnost 

a serióznost. 

 

Máte recept na úspěch 
– např. profesní zásady, 
kterými se řídíte a bez 
kterých se neobejdete?
Spokojený zákazník je pro mě největší 

prioritou. Sázím na poctivou práci, tr-

pělivost, slušné a férové jednání. 

Jakou pozici máte na zdejším 
trhu?
Firma se vyprofilovala na absolutní špičku 

ve svém oboru. Nejen na našem domá-

cím trhu. 

Čeho chcete dosáhnout? 
Co je podle Vás 
pro úspěšný růst firmy 
nejdůležitější?
Chtěla bych dosáhnout určité „profesní 

nesmrtelnosti“. Vymyslet ještě nějaký 

produkt, substanci, cokoliv …která by 

tady byla třeba ještě za 150 let pro kaž-

dodenní službu všem. Dnes ráno jsem 

vzala do ruky flakón svého oblíbeného 

parfému No 5, který Coco Chanel před-

stavila v r. 1921. Tomu říkám nesmr-

telná legenda nesoucí hrdě jméno své 

stvořitelky.

Jak vnímáte konkurenci?
Zkuste vyběhnout na hřiště a hrát si s mí-

čem sama proti sobě. Asi určitě vás to za 

chvíli přestane bavit. Soupeře respektuji 

a ráda s nimi poměřím své síly.

 

Co pro Vás znamená pojem 
pracovní doba? 
Jak vypadá Váš pracovní den?
Ranní ptáče zrovna nejsem, ale i tak si 

užiji v kanceláři velmi rušný celý den. 

Telefony stále drnčí, denně vyřídím 70-

100 emailů. Svoji pracovní dobu každý 

den natahuji i dlouho do večera, zvláště 

potřebuju-li se nad něčím zamyslet, 

udělat přesné kalkulace. Potřebuji na to 

mít klid a ten je mi dopřán až poté, kdy 

ostatní odejdou domů a všechno kolem 
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konečně ztichne. Navíc obchodujeme 

s celým světem s rozličnými časovými 

pásmy, takže si někdy nařídím budík na 

video hovor na čtvrtou ranní. 

Jakou roli hraje ve Vašem 
podnikání rodina?
Je pro mě oázou klidu. Můj partner je 

vysokoškolský profesor a téměř s peda-

gogickým dozorem na mě dohlíží, abych 

si alespoň o víkendu řádně odpočinula 

a načerpala síly do dalšího týdne. Je 

fakt, že sama odpočívat neumím a nic 

nedělat prostě nevydržím, to je mi líto 

každé minuty. Navíc jsem perfekcio-

nistka, vše kolem mě musí být na jed-

ničku. Partner se mě snaží „ uklidit do 

klidu“ a můj úsměv a viditelný odpo-

činek na tváři je pro něj prioritou a ne 

perfektně zastřižený buxus, který vidím  

zase já. 

Komu byste chtěla za svoji 
současnou pozici poděkovat? 
Kdo Vás k podnikání motivoval, 
pomáhal a ovlivňoval?
Nikdo mě nemotivoval a ani nenabádal 

k podnikání. Bylo to jen a moje svobodné 

rozhodnutí, moje podnikavé geny, cílevě-

domost . Také jsem pravá Kozorožka. To 

je to zvířátko v přírodě, které se plíživými 

skoky vpřed snaží doškrábat k vrcholu, 

několikrát i klopýtne, ale nedá pokoj 

a znovu vyleze. Děkuji svému andělu 

strážnému, který se vznáší nade mnou 

a opatruje mě, to musí být fuška. Jsem 

věčně v rozletu. A samozřejmě děkuji 

svému týmu lidí kolem sebe. Snažím se 

o hezké vztahy a příjemnou pracovní 

atmosféru.  

Kdo Vás v životě 
nejvíce ovlivnil?
Určitě můj otec. Byl výborným ekono-

mem a měl v sobě podnikatelského ducha. 

A jako fotbalový fanda ten správný tah 

na branku, to je pojem, potřebný i v ob-

chodě, dotahovat věci do konce. Bohužel 

socialistická doba jeho aktivního života 

mu nedovolovala se prosadit, tak jako 

dovoluje ta nová nám, ale určitě by byl 

podnikatelem úspěšným. 

Co považujete za cennou radu, 
kterou jste v životě dostala?
Co jste si odnesla do života od 
svých rodičů? 
Dost přísnou výchovu a disciplínu, být 

vždycky nejlepší. Být nejlepším žákem 

ve třídě bylo pro mého otce absolutní 

samozřejmostí. Na konci školního roku 

se vždycky jen zajímal, zda mám i ten di-

plom nejlepšího žáka celé školy. Myslím si, 

že by byl na mě hrdý, kdyby viděl i diplom 

oceněné české podnikatelky. Ale jako bych 

ho slyšela, určitě by namítnul, proč jsem 

nebyla první. 

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Zdraví, svoboda, vnitřní štěstí, vzdělání, 

láska a hezké mezilidské vztahy. A z těch 

negativních? Vymýtila bych všechny drogy 

na světě! A také srážky s blbci berou ener-

gii. Nesnáším přízemnost a faleš.

Které momenty v životě 
považujete za důležité?
Nějak mi těch 25 let podnikání splývá 

v jeden nekonečný maraton, bez žádného 

výjimečného momentu v životě. A také to 

strašně rychle uběhlo. Uvědomila jsem si 

to právě na vyhlášení podnikatelek 2019, 

tento den považuji za výjimečný a ráda 

na něj vzpomínám. 

Máte svůj oblíbený literární žánr 
a autora?
E. M. Remarque je pro mě čtivý na jeden 

nádech.

Kde ráda trávíte dovolenou?
U moře, na horách. Ráda cestuji.

Máte v plánu se ještě něco 
naučit?
Italštinu, miluji vše italské (módu, design, 

víno, staré hezké songy ze San Rema, chci 

jim porozumět a také komunikovat). Pak 

bych se chtěla ještě naučit ovládat nějaký 

grafický program, CorelDraw.

Do čeho ráda investujete 
peníze?
Do cestování, do mezilidských vztahů 

a pomoci slabším. 

Máte dostatek 
času si odpočinout? 
Věnujete se svým zálibám? 
Záliby by byly, ale jsou spíše v pozadí. Po-

slední obraz jsem namalovala asi před 15 

lety. Když mám čas, raději upřednostňuji 

pohyb. Celé dny sedím za stolem nebo 

v autě, hýbat se musíme. Každý den po 

práci plavu necelou hodinu. Prokládám 

aqua aerobikem, to mě baví. V zimě ly-

žujeme. 

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo?
Aby už přestali lidé zírat věčně do mo-

bilů, zvedli hlavu a začali komunikovat 

také zcela normálně a přirozeně mezi 

sebou. A aby to nepřeháněli s příliš pře-

technizovaným světem.

Která historická událost na Vás 
zapůsobila?
Jednoznačně to byl revoluční rok 1989. 

Otevřely se hranice, mohli jsme vycesto-

vat, začít podnikat, chtěla jsem být u toho. 

S kým byste se ráda setkala?
S Karlem Gottem a se všemi pozitivně 

naladěnými lidmi.

Conneco chemicals s.r.o
Velkoobchod surovinami 
a aditivy pro potravinářství, 
sportovní výživu a  fitness 
potraviny. Výzkum a výroba.

www.conneco.com

„Chtěla jsem něco vyzkoumat 
a vdechnout té substanci život 

a zároveň se propojit 
se světem byznysu.“



výjimečné ženy

24
výjimečné ženy

25

ANASTAZIE SKOPALOVÁ
MAJITELKA FIRMY COSMETICS ATOK INTERNATIONAL
ČLENKA ČESKÉ AROMATERAPEUTICKÉ SPOLEČNOSTI
 
VĚŘÍME V PEČUJÍCÍ SÍLU PŘÍRODY, 
KTERÉ JSME VŠICHNI SOUČÁSTÍ

Jak jste se dostala k přírodní 
kosmetice? 
Myslím, že vše začalo již v dětství, přes 

bylinky. Vyrůstala jsem v Podkrkonoší, 

kde pro nás sbírání léčivých bylin bylo 

přirozeností. Díky mamince byl náš do-

mek po celý rok provoněný lípou, šíp-

kem, heřmánkem a třezalkou. Vyráběla 

z nich mastičky, extrakty, připravovala 

odvary a nálevy. Léčila jimi všechny naše 

dětské neduhy.   

Kdy se bylinky přenesly 
do Vašeho podnikání? 
Už v roce 1990, kdy jsem si jako kos-

metička a masérka otevřela salon. Cítila 

jsem, že nechci být nikým a ničím svazo-

vána. Toužila jsem věci dělat podle svého 

přesvědčení. S nadšením jsem pro zákaz-

níky z bylinek a čerstvých přírodních 

surovin začala tvořit „vlastní speciality“. 

Jaké například? 
Míchala jsem krémy a masky z nastrou-

haných čerstvých okurek, mrkve, zralých 

broskví a dalších pokladů, které jsem ráno 

nasbírala na zahradě. Z bylinek jsem si vy-

ráběla maceráty, jak mě to učila maminka. 

Ocenění 
V roce 2010 a 2019: 1. místo v soutěži Ocenění 
Českých Podnikatelek v kategorii Střední společnost

A nastazie Skopalová je zkušenou kosmetičkou, masérkou a oblíbenou 
lektorkou. Svoji lásku k přírodě, stejně jako původní milovanou pro-

fesi kosmetičky vtiskla do filozofie své firmy. Jejím krédem je pracovitost, 
spolehlivost a čestnost. Díky těmto hodnotám dokázala projít i těžkými 
časy a udržet dlouhodobou stabilitu firmy. 

Anastazie SKOPALOVÁ
majitelka firmy Cosmetics ATOK International
členka České aromaterapeutické společnosti

1. MÍSTO
V KATEGORII STŘEDNÍ SPOLEČNOST

Značka Original ATOK proto vždy bude synonymem pro originální českou kosmetiku, 
tvořenou z těch nejkvalitnějších přírodních surovin.



výjimečné ženy

26
výjimečné ženy

27

Lákalo mne vymýšlet a připravovat pro 

každého klienta něco nového, speciál-

ního. Vnímala jsem, že léčivé bylinky jsou 

úžasné nejen k péči o pleť, ale i jak jejich 

vůně blahodárně působí na psychiku. Kli-

enti si takovou péči pochvalovali. Když 

jsem pak objevila aromaterapii, věděla 

jsem, že je to láska na celý život. 

Aromaterapie tedy stála i za 
založením značky Original ATOK? 
Přesně tak. Tvořit vlastní aromaterapeu-

tickou kosmetiku, která nejen účinně pe-

čuje o pleť, ale díky vůním působí i na 

duši, to pro mne byla velmi vzrušující 

myšlenka. Využila jsem její potenciál 

a v roce 1997 založila firmu.  

Jak kosmetika Original ATOK 
vlastně vzniká? 
Podstatou jsou éterické oleje získávané 

ze siličnatých rostlin, jako je například 

levandule, máta, skořice, hřebíček, růže 

nebo eukalypt. Éterické oleje jsou sku-

tečnou esencí rostlin a koncentrátem 

jejich síly. K dosažení výrazných účinků 

často postačí i jejich nepatrné množství. 

Doslova po kapkách je vmícháváme do 

rostlinných olejů. Z těchto základů pak 

připravujeme krémy, balzámy, mléka, 

masky, peelingy a další kosmetické prepa-

ráty. Samozřejmě je doplňujeme dalšími 

přírodními surovinami jako jsou třeba 

mořské řasy, kakao z Ekvádoru, ovocné 

extrakty, 24karátové zlato, pravý baltský 

jantar nebo prášky z křišťálu a perel.  

Při výrobě kosmetiky se držíte 
tradic či spíše nových trendů? 
Využíváme obojí. Staré bylinkářské po-

stupy a poznatky z aromaterapie propo-

jujeme s novými kosmetickými trendy. 

Stejně tak i při výrobě propojujeme ruční 

práci s využíváním moderních přístrojů. 

Děvčata v naší vývojové laboratoři neu-

stále zkoušejí zajímavé suroviny, jejich 

nejúčinnější kombinace a tvoří originální 

receptury. Každý rok představujeme ně-

kolik novinek. 

Můžete nabídnout lidem také 
něco v současné těžké době? 

Máme preparáty s dezinfekčním a pro-

tivirovým působením, například novin-

kový Dezinfekční sprej na ruce s vyso-

koprocetním lihem. Velmi žádané jsou 

nyní výživné krémy na ruce, balzámy, 

přípravky na posílení imunity, stejně 

jako protistresové éterické oleje, masážní 

a koupelové  preparáty. Naše kosmetika je 

určená pro profesionály i domácí použití. 

Právě nyní, kdy jsou zavřené kosmetické 

salony, nabízejí příjemný způsob, jak si 

udělat vlastní kosmetický salon doma 

a opečovat tělo doslova od hlavy k patě. 

Co pro Vás znamená Vaše 
práce?
Výroba přírodní kosmetiky je krásná 

a zajímavá, zcela jsem podlehla jejímu 

kouzlu. Mám firmu, která je neustále 

plná rozmanitých vůní. Je to jako kdy-

bych se po celý rok procházela rozkvet-

lou zahradou. A hlavně, vždy mě dělalo 

šťastnou, pečovat o lidi, inspirovat je 

k přirozené péči a skrze příjemné vůně 

také k relaxaci. Všichni víme, jak moc 

nám uvolnění v dnešní uspěchané době 

schází. Mám to štěstí, že práce je mi ko-

níčkem. Je to motor, který mě pohání 

stále kupředu.

Jaké jsou v současné době Vaše 
pracovní aktivity?
Nyní jsem ve fázi příprav na rekonstrukci 

a rozšíření prostor bývalého sídla spo-

lečnosti. Právě jsme vyhlásili výběrové 

řízení. Sice vše trvalo déle, než jsem oče-

kávala, ale dočkali jsme se. Už se moc 

těším, až započnou stavební práce! Sa-

mozřejmě vedle toho se věnuji vedení 

společnosti a všemu, co je s tím spojené.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Určitě to byli moji rodiče.

Co nejcennějšího Vám dali do 
života? 
Určitě pracovitost, pořádkumilovnost, 

rozhodnost, houževnatost a rodinnou 

soudržnost. Vždy říkali: „Pokud se roz-
hodneš v životě cokoliv udělat, dodělej 
to do konce, nezůstávej stát v polovině. 
Uděláš-li to jednou, budeš to dělat celý 
život a nikdy nic pořádně nedokončíš.“ 

Jaké jsou podle Vás Vaše silné 
stránky a čeho si nejvíce vážíte 
u svých zaměstnanců?
Mám organizační schopnosti, jsem cíle-

vědomá, pracovitá, důsledná a přísná na

sebe i své okolí. Vždy se snažím dokon-

čit započatou práci a dodržet dané slovo. 

U svých zaměstnanců nejvíce oceňuji lo-

ajalitu, upřímnost, důvěru, pracovitost 

a zájem o dění ve firmě.

Jak ve volném čase relaxujete?
Miluji procházky přírodou, zvlášť po-

zitivní energií mě nabíjejí hory. Ráda 

si pročistím hlavu jízdou na kole. Baví 

mě pečovat o vinohrad a číst historické 

romány. 

Moje motto je citát Budhy:
„Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, 

rozkvetlý jasmín – i mezi těmito voňavými věcmi je 
ze všeho nejlepší vůně čestného jednání.“

COSMETICS ATOK 
INTERNATIONAL 
je česká společnost, zabývající 
se již 23 let vývojem, výrobou 
a prodejem přírodní aromate-
rapeutické kosmetiky Original 
ATOK. Má spokojené zákazníky 
v České republice i mnoha ze-
mích Evropy.  

www.originalatok.cz
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JARMILA FABIŠKOVÁ
MAJITELKA A JEDNATELKA STOPRO BEK S.R.O. 
 
K NÁKUPU ČASTO PŘIBALÍME 
ÚSMĚV

Jarmila Fabišková vystudovala Ob-

chodní akademii v Rakovníku a před 

pozicí majitelky firmy vystřídala mnoho 

pracovních míst od účetní v jídelně, ve 

Vodních stavbách, přes obchodního zá-

stupce prodeje hřbitovního kvítí, stavební 

a lomové techniky, až po zakázkářku pro 

prodej střech. Svoji profesní cestu by na-

zvala pohádkově: „Jak chudá Jájinka ke 

štěstí přišla.“ Po druhé mateřské dovolené 

hledala práci, která by jí dala určitou vol-

nost a stíhala odvézt děti do školy, zařídit 

nezbytnosti kolem rodiny, styk s úřady, 

školní akce, atd. „Pokud žijete na konci 
světa na statku, není to úplně snadné“, říká 

paní Jarmila. K dispozici měla jen telefonní 

budku a mobilní telefon většinou bez sig-

nálu, o počítači a internetu nemluvě. Jed-

nou procházela inzeráty a narazila v regio-

nálním týdeníku na výzvu nově vznikající 

firmy, která hledala zakázkářku. Podařilo 

se jí vyhrát dvoukolový konkurs a začala 

fungovat na postu obchodního zástupce 

pro prodej střešních krytin a doplňků. 

Ráno odvezla děti do školy, přes den „řá-

dila“ v regionu, hledala pokrývače, klem-

píře a tesaře a večer řešila nabídky a ostatní 

kancelářské záležitosti. Po třičtvrtě roce se 

majitelé firmy rozloučili se dvěma společ-

níky a opustili stávající skladové prostory. 

Bylo jim však líto opustit region, kde se 

prodej střech dobře uchytil. Vzhledem 

k tomu, že zbývající majitelé měli své firmy 

ve Zlíně a Českém Brodě a tu místní řídili 

více méně na dálku, dostala paní Jarmila 

s kolegyní za úkol sehnat nové prostory 

k podnikání a skladování. A také nabídku 

3,5% podílu ve firmě. Podařilo se a po dal-

ším roce měla ve firmě, která prosperovala 

a rostla, již 7% podíl. Forma Sdružení fy-

zických osob přestala vyhovovat zejména 

úřadům a po třech letech bylo třeba řešit, 

co dál. Výsledkem byly dvě varianty. Buď 

se STOPRO – sdružení fyzických osob 

stane pobočkou firmy v Českém Brodě, 

s tím, že by Jarmila mohla být vedoucí 

prodejny nebo si firmu koupí a bude její. 

Stála tenkrát před nelehkým rozhodnutím, 

zvykla si již dělat věci „po svém“ a viděla, 

jak by se dala ve firmě spousta věcí zjed-

nodušit a zefektivnit, pokud by si o nich 

rozhodovala sama. Zároveň si ale uvědo-

movala zodpovědnost a rizika zadlužit se. 

Po dlouhém zvažování, počítání a konzul-

tacích si k Vánocům 2004 nadělila vlastní 

„eseróčko“ a několikamilionový dluh.

Jaké byly začátky Vašeho 
podnikání, co jste musela 
investovat, obětovat, změnit?
Největší investicí byla vlastní odvaha, 

čas a pracovitost. Největší obětí byl čas, 

zejména ten, který jsem mohla věnovat 

dětem. Největší změnou bylo přijetí či 

nepřijetí od okolí. 

Je Vaše profese tím, 
o čem jste snila?
Já jsem odmalička milovala děti a mojí 

touhou a přáním bylo věnovat se jim 

profesně. Podmínkou pro přijetí na 

střední pedagogickou školu byly talen-

tové zkoušky a já jsem neprošla z hudební 

výchovy. Těžko říci, jestli jsem u zkoušek 

zpívala tak falešně nebo jestli se potvrdila 

slova mojí třídní ze základní školy, že po-

kud nemáme v Berouně protekci, tak ať to 

ani nezkouším, že mne vyhodí už u talen-

Ocenění 
2. místo v kategorii Střední firma 

v projektu OCP 2019

Silné stránky:
Klidná síla, pracovitost, 

dochvilnost, „selský rozum“, 

úsměv na rtu, technická zdatnost 

Profesní moto:
„Nebát se a nekrást" 

„Ve dne i v noci je to v suchu"

Jarmila 
FABIŠKOVÁ
majitelka a jednatelka
 STOPRO BEK s.r.o. 

2. MÍSTO
V KATEGORII STŘEDNÍ SPOLEČNOST

Motto:
„Z nouze ctnost 

(nemůžeš-li mít, to co bys 
chtěla, najdi si to hezké 

na tom, co máš).“

Ráda vezme do ruky 
jakoukoli knihu Paula Coelha. 

Miluje Šumavu a hory. 
Jejím snem je zaplavat si s divokými delfíny. 

Navštěvuje astrokurzy, horoskop zatím 
vyložit celý neumí, 

ale i to jednou dokáže.
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tovek. Začala jsem tedy studovat střední 

ekonomickou školu, která se s pádem 

komunismu přejmenovala na obchodní 

akademii. Úspěšně jsem odmaturovala, 

udělala zkoušky (i talentové ) na vysokou 

školu pedagogickou. Z 300 účastníků jich 

bylo přijato 30, byla jsem 35.

A proto jsem začala pracovat jako 

účetní. Během mateřské dovolené jsem 

znovu zkusila zkoušky na VŠ, ale ani 

druhý pokus nevyšel. Vyjdu-li z toho, že 

náplní práce mojí firmy je obchod, jsem 

vlastně věrna tomu, co jsem vystudovala.

Co Vám podnikání přináší, 
co Vám bere?
Přináší mi jistotu, že uživím děti a ra-

dost, že práce nese hmatatelné výsledky. 

Dává mi svobodu, bere mi občas radost 

a svobodu.

Měla jste předsevzetí, 
kam chcete dojít? 
Když se dnes ohlédnete zpět, 
splnila se Vaše očekávání?
Když jsme se dohodli s bývalými majiteli 

na mém odkoupení firmy, jeden z nich 

se zeptal, co mám v plánu a zda mám 

nějakou vizi. Tenkrát jsem odpověděla, že 

bych chtěla firmu ponechat zhruba v té 

velikosti, ve které je, tzn. s pěti zaměst-

nanci, dál se specializovat na obchod se 

střechami, protože mne baví a mít jistotu, 

že uživím děti. Pokud je toto předsevzetí, 

naplnilo se plnou měrou: dluhy jsou za-

placené, firma uživí pět zaměstnanců, dál 

prodáváme střechy, protože to umíme 

a baví nás to (i když jiný sortiment by 

nejspíš vydělával víc), moje děti uživím 

spokojeně a ještě zbude na podporu ji-

ných dětí, které to potřebují.

Byla jste za svoje dosavadní 
aktivity odměněna?
Ano, prosperující firmou, pyšnou ma-

minkou a strýcem. A také klidem, že 

mohu svým dětem koupit, co potřebují. 

Ve formě „medailí“ je pro mne odmě-

nou každá nominace Ocenění Českých 

Podnikatelek a setkávání se v rámci to-

hoto projektu paní Heleny Kohoutové 

v dámském klubu Helas.

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost svojí firmy?
Jsme jedna z mála čistě obchodních 

speciálek na prodej střech! Máme bez-

vadné pracovité loajální odborně zdatné 

zaměstnance, kteří pro Stopro pracují 

dlouhodobě. Fungujeme jako rodina, 

což je obrovský bonus a jako rodina fun-

gujeme i s našimi odběrateli řemeslníky. 

A k nákupu často přibalíme úsměv.

Jak vnímáte konkurenci?
Zdravá konkurence nás vede k tomu, 

abychom neusnuli na vavřínech a stále 

na sobě pracovali, vzdělávali se a nabízeli 

zákazníkům něco, proč přijdou k nám.

Máte recept na úspěch 
a profesní zásady, 
bez kterých se neobejdete?
Základem úspěchu naší firmy je praco-

vitost, komunikace, včetně naslouchání, 

odborné znalosti, dochvilnost, ale také 

pokora, úcta a kousek štěstí. Držíme se 

hesla: Náš zákazník náš pán a zároveň 

Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se 

neponižuj.

Čeho chcete v budoucnu 
dosáhnout? 
Chtěla bych spokojené zákazníky a za-

městnance, kladné ekonomické výsledky, 

které umožňují rozvoj firmy a činí i mne 

spokojenou. Nemám potřebu firmu roz-

šiřovat, pět zaměstnanců je tak akorát. 

Od toho se odvíjí obrat, jehož růst ne-

může být vyšší, než je pracovní kapacita 

lidí, kteří ho tvoří. 

Změnila byste něco, 
pokud byste mohla vrátit čas?
Nezměnila, všechno je a bylo, jak má 

a mělo být.

Jakou roli hraje ve Vašem 
podnikání rodina?
Když jsem se rozhodovala, zda firmu 

koupím, jedna z myšlenek, která mě 

značně ovlivnila byla „už nikdy nemít 

strach, že neuživím svoje děti!“. Takže 

rodina hraje v mém podnikání zásadní 

roli. To byl v první řadě důvod, proč za-

čít podnikat. V době, kdy byly děti malé, 

babičky hlídaly, bez toho by bylo mé pod-

nikání takřka nemožné. V současnosti 

je třeba velké tolerance k mojí osobě ze 

strany rodinných příslušníků, zejména co 

se týká času, který věnuji práci.

Jak vypadá Váš pracovní den?
Ráno vstanu, uvařím si čaj, do práce vyrá-

žím mezi 6.15 až 6.30 hod. Pokud nejedu 

na kole, to pak musím o hodinu dříve. 

V 7 hod. otevíráme brány pro zákazníky, 

ale někteří pokrývači tu jsou i dřív, aby 

bylo vše připraveno. Pokud je třeba, po-

stavím se za pult, obsloužím zákazníky, 

popř si s nimi dám ranní kávu a probe-

reme, co je třeba - počínaje pracovními 

věcmi a konče objednávkou u zubaře. 

Potom následuje běžná rutina, e-maily, 

banka, nabídky, fakturace, web, nákupní 

podmínky, provozní záležitosti, reklama, 

telefonní i osobní jednání. A pokud vše 

běží, jak má, v 16 hod. zavíráme vrata. 

Zbytek odpoledne se odvíjí od toho, jestli 

má dcera trénink nebo ne. Buď se zdržím 

v práci nebo mám ještě nějaké jednání, 

jedu nakoupit. Variant a kombinací je 

mnoho. Společná večeře, domácí práce, 

občas zájmové záležitosti, popř. služební 

setkání a do peřin. Ideálně do 22 hod., 

často to úplně neklapne.

Komu byste chtěla za svoji 
současnou pozici poděkovat? 
Především rodičům, za to, co mi dali do 

vínku a jak mne vychovali. Tatínkovi za to, 

jak mne vedl technicky, logicky a učil mne 

zručnosti. Dědečkovi za jeho obchodní 

geny a bezpodmínečnou lásku, kterou 

mne učil mít ráda sama sebe. Také uči-

telům ve škole, zejména paní profesorce 

na ekonomiku na střední škole, tam padlo 

spoustu „políčků“ a díky tomu spousta 

základů pro podnikání (paradoxně za so-

cialismu). Dále celé rodině za toleranci 

a psychickou podporu, svým dětem, které 

mi ukazují život z jiného úhlu. Bývalým 

spolumajitelům za to, že mne vybrali 

v konkurzu, že mne naučili odbornosti, 

že mi věřili. A svým současným zaměst-

nancům, za to, jací jsou a že se mnou „tu 

káru táhnou dál“, sdílí se mnou radosti 

Firma STOPRO BEK S.R.O. se specializuje na prodej všech typů a druhů střech a všeho, 
co se střechami souvisí jak pro řemeslníky, tak pro koncové zákazníky.
www.stoprobek.cz

i starosti. A těm bývalým za to, že mi uká-

zali, že vše je pomíjivé, všichni jsme na-

hraditelní a že je fajn důvěřovat, ale nutno 

prověřovat. Našim věrným zákazníkům za 

to, že je to s námi baví a že máme možnost 

společně sdílet a růst. Našim obchodním 

partnerům za povedené obchody, ale i za 

ty, které úplně nevyšly a naučily nás něco 

nového. Konkurenci, která mi připomíná, 

že žádný strom neroste do nebe. 

Zaručeně jsem na někoho zapomněla.

A kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Děti! Ty moje i ty, které moje nejsou. 

Miluji děti a mým snem bylo stát se uči-

telkou. Je v nich tolik všeho krásného, 

jednoduchého, přímočarého, toho, co 

jsme my dospělí již zapomněli.

Dědeček! Milovaný dědeček s jeho vy-

právěním rodinných příběhů. Poslou-

chala jsem s otevřenou pusou jeho slova 

o hospodaření na statku, o půdě, o zá-

chraně partyzána, o vyvlastnění statku, 

jako pohádku. Až v dospělosti jsem po-

chopila, kolik v tom je těžkosti, bolesti 

a odříkání a on o tom vždycky vyprávěl 

s obrovskou láskou.

Tatínek! Ten moc nevyprávěl, ale žil. Žil 

prací, do úmoru, na zahradě, na záhu-

menku, ve štěpnici, na statku, kterému 

chyběla pole, protože je spravovalo druž-

stvo. Na co sáhl, to uměl, se vším si po-

radil. A já jsem pracovala s ním. 

Co považujete za cennou radu, 
kterou jste dostala?
Bez práce nejsou koláče, slýchala jsem 

od mala. Nebo – Poctivou prací ještě 

nikdy nikdo nezbohatl, ale dá se z ní 

slušně žít a můžeš se každému podívat 

do očí. A pak již zmiňované: Nad nikým 

se nepovyšuj...

Co jste si odnesla do života 
od rodičů?
Prvořadě zmiňované geny. Od maminky 

smysl pro rodinu, touhu a potřebu ope-

čovávat všechna „svá kuřátka“, radost 

z vaření, talent na pečení, umění ušet-

řit a uskromnit se, smyslu pro pořádek. 

Nikdy nedosáhnu té dokonalosti jako 

ona, ale „neumřu na špínu“. Tatínka jsem 

zmiňovala již v předchozích odpovědích, 

jeho pracovitost, zodpovědnost, logické 

myšlení, technickou zdatnost, lásku 

k půdě. Lásku k rodné hroudě a poradit 

si v každé situaci, to mám od obou.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše a co naopak?

Nejvýše stojí láska, pravda, svoboda, 

tolerance, loajalita. Nejníže lež a vše, co 

s ní souvisí.

Které momenty v životě 
považujete za důležité?
Narození mých dětí. A také každý mo-

ment, kdy jsem si uvědomila potřebu 

změny a že změna proběhla. Zamilování 

se, změna partnera, změna zaměstnání, 

změna uvnitř sebe, vlastní posun.

Do čeho ráda investujete peníze?
Do vzdělávání a rozšiřování obzorů sebe 

i dětí, do cestování. A také do sponzo-

ringu. Dělá mi radost, když můžeme 

někomu zpříjemnit život.

Pokud byste mohla zanechat 
poselství budoucí generaci, 
co by to bylo?
Mějte se rádi, opravdu ze srdce rádi! 

A nebabrejte se v malichernostech!

Která historická událost 
na Vás zapůsobila?
Upálení Johanky z Arku.

S kým byste se ráda setkala?
Se spisovatelkou Vlastou Javořickou.
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KATEŘINA VAN KRANENBURG
MAJITELKA A JEDNATELKA SPOLEČNOSTI 
PHOTODIENST BRNO SPOL. S R.O.
 
NYNÍ SE BLÍŽÍME 
KE ČTYŘEM MILIONŮM 
VYFOTOGRAFOVANÝCH DĚTÍ

Za jakých okolností jste 
se stala majitelkou firmy, 
co tomu předcházelo?
Po střední ekonomické škole a ročním 

studiu na jazykové škole jsem pracovala 

na VUT Brno, působila jako cizojazyčná 

zapisovatelka a v roce 1992 jsem shodou 

okolností tlumočila pro firmu Photo-

dienst Brno, která mi následně nabídla 

zajímavé stálé pracovní místo. Spočí-

valo vlastně ve vybudování pobočky 

německého majitele v naší zemi. Stála 

jsem tak u zrodu společnosti a mohla 

se od počátku podílet na jejím utváření 

a výběrů kolegů. 

Existuje zlomový okamžik, 
který rozhodl o Vaší 
podnikatelské dráze? 
Vzhledem k tomu, že jsem neměla práv-

nické vzdělání a na mnoho pracovně-

právních otázek mi chyběly odpovědi, 

začala jsem úzce spolupracovat s velmi 

milou právničkou, u níž jsem si dopl-

ňovala znalosti a s níž jsme se postupně 

osobně sblížily. Jejím klientem byl tehdy 

i můj nynější manžel. Toto setkání pro 

mne bylo tedy osudovým nejen v pra-

3. MÍSTO
V KATEGORII STŘEDNÍ SPOLEČNOST

rodiče dostali krásné fotografie svých děti 

a mohli se z nich těšit i po letech. 

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost Vaší firmy 
a jejího produktu?  
Naše společnost fotografuje převážně 

předškolní děti a děti na prvním stupni 

základních škol. Již na počátku jsme si 

řekli, že bychom je rádi fotografovali v je-

jich dětském pohádkovém světě, a tak pro 

ně vytváříme kulisy, ve kterých fotogra-

fujeme nejen portréty, ale i celé postavy. 

To mě na mé práci baví asi nejvíce. Každý 

rok společně s mým týmem vymýšlíme 

témata pro jarní, podzimní a hlavně vá-

noční kolekce. Velkou část rekvizit si vy-

rábíme sami ve spolupráci s filmovými 

výtvarníky, část nakupujeme v zahraničí 

na veletrzích. Je to velmi náročné a drahé, 

chceme se každý rok lišit a přijít s něčím 

novým. Od počátku jsem odmítala jed-

noduchou cestu, kdy například měníte 

jen barvu vánočních ozdob a stromeček 

máte stále stejný. To by nebavilo ani nás, 

fotografy, ale hlavně ani rodiče. Přichá-

zíme proto každý rok se zcela novým 

konceptem. Jednou tak fotografujeme děti 

u pece s cukrovím a další rok na krásném 

schodišti se zábradlím omotaným vánoční 

girlandou.

Máte recept na úspěch – např. 
profesní zásady, kterými se řídíte 
a bez kterých se neobejdete?
Mezi naše zásady patří určitě dodržování 

přesných pravidel, čitelnost, zodpověd-

nost, vysoká profesionalita nejen foto-

grafů, ale i zázemí v kanceláři. 

Dětská školní fotografie je speciální 

obor, kde pracujeme s malými dětmi. Ty 

jsou fixovány na rodiče a paní učitelku. 

Fotograf má minimum času a možností 

děti zaujmout a vykouzlit u nich nenu-

cený a přirozený úsměv. Musí umět vytvo-

řit takovou atmosféru, aby se cítily dobře 

a vzpomínaly nejen na ten jeden moment 

před objektivem, ale na celou dobu naší 

přítomnosti. 

Čeho chcete dosáhnout? 
Co je podle Vás pro úspěšný růst 
firmy nejdůležitější?
Nyní se blížíme ke čtyřem milionům vy-

fotografovaných dětí. Ráda bych, aby toto 

číslo dále rostlo. Ukazuje, že jsme schopni 

vystihnout nejen to, jaké náměty fotografií 

se rodičům budou líbit, ale také že naše 

služby, spojené s fotografováním, mají na 

našem trhu pramalou konkurenci. V po-

sledních letech jsme velmi investovali do 

vybudování a rozvoje našeho e-shopu. 

Rodiče mají možnost si po odkoupení 

fotografií u nás s nimi opravdu vyhrát 

a přiobjednat k nim dárky pro své blízké.

Co je pro náš růst určitě zásadní, je tý-

mový duch a chuť se stále zlepšovat, po-

souvat dál. 

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Nejvýše asi svoboda, respekt, zodpověd-

nost, poctivost, pracovitost. Jsou to zásady, 

které nás učí rodiče, prarodiče, víra... Vadí 

mi lež, závist, neslušnost a určitě nezájem 

o druhé. 

Které momenty v životě 
považujete za důležité?
Soukromě i pracovně rozhodně rok 1989. 

Došlo k satisfakci nejen pro mě, ale i pro 

mou rodinu, minulým režimem značně 

zkoušenou.

V práci si užívám setkávání s kolegy. 

Jsme společnost pracující po celé re-

publice, a tak dbám na to, abychom se 

pravidelně potkávali například v zimě na 

horách při lyžování, v létě pořádáme ně-

kolikadenní výlety do různých částí naší 

země. Bydlíváme velmi skromně, jezdíme 

na kolech, koloběžkách, chodíme na túry. 

Máme za sebou desítky takových akcí 

a jsou kolegové, kteří to se mnou absol-

vují již skoro třicet let…

Kde ráda trávíte dovolenou?
S manželem, který pochází z Holand-

ska, máme cestování v krvi, a tak nás 

nezastavily ani děti. Kde to jde, jezdíme 

karavanem. Máme takto procestovanou 

křížem krážem Kanadu, Spojené státy, 

také Afriku a velkou část Evropy. V Asii 

kempování není běžné, tam se tedy vět-

šinou pohybujeme autem a přespáváme 

v hotelích. I když nevydržíme dlouho na 

jednom místě, máme na závěr těchto cest 

rádi pár dní v klidu u vody. Díky našemu 

pracovnímu tempu si celá rodina tyto 

dlouhé dovolené užívá. 

Máte dostatek času 
si odpočinout? 
Věnujete se svým zálibám?
Ano, myslím, že už mám. V práci jsme 

sehraný a hlavně stabilní tým, každý ví, 

co je potřeba udělat, abychom fungovali 

na takové úrovni, jaká se od nás očekává. 

Mám díky tomu čas na svou každodenní 

dávku sportu. 

Máte v plánu se ještě něco 
naučit?
Nejen díky evropským dotacím jsme se já 

i většina mých kolegů vrátili takzvaně do 

lavic a začali jsme se zlepšovat například 

v angličtině či jiných oblastech. Za to jsem 

velmi vděčná. Ráda bych také ukázala, že 

se umím starat o rodinný majetek stejně 

dobře, jako moji rodiče.

Kateřina VAN 
KRANENBURG
majitelka a jednatelka 
společnosti Photodienst 
Brno spol. s r.o.

PHOTODIENST BRNO SPOL. S R.O.
Společnost Photodienst Brno působí na českém 
trhu od roku 1991 a zaměřuje se výhradně na foto-
grafování dětí v mateřských a základních školách. 

www.photodienst.cz 

covním životě, ale i v osobním. Když se 

po několika letech naše nadnárodní spo-

lečnost dostala v Polsku a Maďarsku do 

problémů, bylo mi – vzhledem k tomu, 

že u nás vše fungovalo – nabídnuto, 

abych vedení české pobočky převzala 

zcela a sama. Chápala jsem to jako výzvu 

a nabídku přijala. Můj manžel byl ten, 

kdo přišel s myšlenkou, abych společnost 

od německého majitele odkoupila. Tou 

dobou jsem totiž podnik osm let vedla se 

svým týmem naší vlastní cestou. 

Jaké byly začátky Vašeho 
podnikání, co všechno jste 
musela investovat, 
obětovat, změnit, 
co Vám to naopak přinášelo?
Já v té době měla dvacet čtyři let a spoustu 

rizik jsem si ani neuvědomovala. Měla 

jsem za sebou své rodiče a jejich napros-

tou podporu. Pracovala jsem dvanáct 

hodin denně, učila jsem se celkem rychle 

a z mého dnešního pohledu je až neuvě-

řitelné, že mi tenkrát moji kolegové, kteří 

byli všichni starší, věřili. Nejdůležitější pro 

mě bylo, aby naše práce měla smysl a já se 

za ni nemusela stydět. Jinými slovy, aby 
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ING. KAMILA BRZEZINOVÁ
MAJITELKA RUTEX CZ, S.R.O. 
JE POTŘEBA VYMYSLET 
FIRMĚ TVÁŘ

1. MÍSTO
V KATEGORII MALÁ SPOLEČNOST

Kamila Brzezinová pochází z obce 

Komňa, která je úzce spojena se 

jménem Jana Ámose Komenského. Vy-

růstala na vesnici v obyčejné rodině a i to 

se možná podílelo na její motivaci něco 

dokázat. Vystudovala, postavila se na 

vlastní nohy a založila výjimečnou firmu.

Z domova svých rodičů odcházela 

vybavena správnými měřítky pro život, 

kterými se řídí dodnes. Uvědomuje si, že 

základy k jejímu úspěšnému podnikání, 

díky výchově a osobnímu příkladu, po-

ložila její babička a maminka a také její 

první zaměstnavatelé.

Po studiích začala pracovat na Slo-

vensku ve firmě RUTEX jako ekonomka 

a během následujících 9 let se tam nau-

čila dovednostem, které následně použila 

pro své vlastní podnikání. Komunikovat 

s úřady, klienty, starat se o kompletní 

ekonomiku, mzdovou agendu, řešit or-

ganizační situace ve výrobě. 

V roce 2006 otevřela první pobočku 

obchodního zastoupení pro značku TER-

MOVEL v Uherském Brodě. Postupně 

začala vnímat, jak je zanedbáváno fi-

remní oblékání zaměstnanců a jak složitý 

úkol je pro zaměstnavatele kompletní ko-

lekce zajistit. Bylo to logické, byla ovliv-

něna v dětství a mládí svojí maminkou, 

která vždy dbala na vkus a eleganci. Byla 

si jista, že reprezentativní firemní oble-

SILNÉ STRÁNKY:

Originalita:
Poskytnout klientům kompletní službu od návrhu kolekce až po její do-
dání a následnou recyklaci a obnovu.

Řízení firmy:
Vytvořit ve firmě silný a stabilní tým, který si může navzájem důvěřovat 
a spolupracovat. Poskytovat zaměstnancům pocit bezpečí a jistoty. Zá-
kazníkům připravit nadstandardní služby.

Udržitelnost produktů:
Kvalita každého produktu a jeho životnost jsou silnou stránkou našich
výrobků. Jejich udržitelnost je vyzkoušena v praxi, kde jsou denně tes-
továny tisíci uživateli. 

Ing. Kamila 
BRZEZINOVÁ
majitelka RUTEX CZ, s.r.o.
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čení, tato "zdánlivá maličkost", je pro 

image firmy často rozhodující a že by se 

v tom mohla angažovat.Chopila se tedy 

příležitosti a během 14 let proměnila 

svoji myšlenku ve skutečnost. 

Dnes řídí firmu, která je postavena na 

procesu kvalitního, elegantního oblékání 

zaměstnanců firem a na navrhování a vý-

robě školních uniforem.

To vše pod značkami CAMIA a CA-

MIA YOUNG.

Ona i firma je dnes obdivovaná a uzná-

vaná širokou veřejností.

Pamatujete si svůj první zlomový 
okamžik, který Vás přiměl začít 
podnikat?
Ano, bylo to především to, že už jsem 

se jako zaměstnanec v textilní firmě ne-

měla kam posouvat. Viděla jsem, jak by 

šla spousta věcí ve firmě rozvinout, jaký 

v nich je potenciál, ale že já, zaměstna-

nec, který musí řešit denní rutinní práci 

a spousty jiných úkolů, to nemám šanci 

ovlivnit. Byl to první impulz, kdy jsem 

se začala odtrhávat a zakrátko si otevřela 

první obchod s výrobky firmy Rutex 

v Uherském Brodě.

Měla jste dřívější zkušenosti 
s obchodem?
Ano, byl to právě Rutex, textilní firma 

s 50 zaměstnanci na Slovensku, kde jsem 

začínala a měla na starost ekonomiku.

Jezdila jsem po výstavách, jednala se zá-

kazníky, celnicemi, absolvovala finanční 

kontroly atd. Naučila jsem se tam vše, 

především řídit obchod.

Jaké byly Vaše první začátky 
podnikání?
První kroky byly náročné, dodělávala 

jsem si vysokou školu, bydlení, ale byla 

jsem svobodná, bezdětná a věděla, že je 

to období, kdy musím zabrat.

Co jste v prvním obchodě 
nabízeli a jak to pokračovalo 
potom?
Prodávali jsme výrobky z Rutexu, spor-

tovní oblečení, volnočasové úplety atd.

Dnes to hodnotím jako dobrý start, zboží 

se zákazníkům líbilo a nám se dařilo, 

i když s tím byla spousta starostí. V roce 

2006 jsem otevřela druhou prodejnu, kde 

jsem začala nabízet i jiné značky oblečení. 

Ve stejném čase jsme začali nabízet první 

oblečení i pro firmy. 

Nedovedu si představit, co to 
obnáší – navrhnout a vyrobit 
firemní oblečení. Chce to kromě 
jiného talent, nápad, možnosti?
Ano, máte pravdu, chce to vše, co jste 

vyjmenovala. Část takových dispozic 

mám, část jsem si přinesla z dětství, část 

díky praxi v textilce, kde jsem pracovala 

od roku 1997. A navíc poslouchám svou 

intuici, cit i ženskou empatii a umím "nav-

nímat" zákazníka a jeho potřeby. Umím 

celou kolekci připravit. Nesnažím se držet 

posledních trendů a podléhat módě. Uni-

formy pro zaměstnance musí být nadča-

sové po dobu 5 -10 let, musí být kvalitní 

a udržitelné, musí vydržet každodenní 

nošení.

Uvědomují si to naše české 
firmy?
Měly by. A především to, že obchod dělají 

lidé, ne stroje. A také to, že obchodníci na 

klienta musí udělat především perfektní 

dojem. Pokud vám člověk není sympa-

tický a ještě k tomu není dobře oblečen, 

ohrožuje tento první vjem celý obchod. 

Stejné je to s  tzv."prvoliniovými" zaměst-

nanci na pobočkách cestovních kanceláří, 

v telekomunikačních firmách, v dopravě 

atd. Mnoho firem investuje do školení 

zaměstnanců, do budov, techniky a za-

pomíná nebo spíš nevnímá důležitost 

reprezentace jejich lidí.

Vidíte za dobu svého podnikání 
nějaký posun v postoji českých 
firem?
Ano, určitě, hodně firem opustilo model 

"levné tričko, mikina + výšivka" pro své 

zaměstnance. Jednak vidí, že za půl roku 

je toto oblečení nepoužitelné a nerepre-

zentativní a také to, že investice nebyla 

efektivní.

Takže Vy jste vlastně odhalila 
díru na trhu, je to tak?
Tím, že firmy dříve měly sice zájem něco 

pro své zaměstnance nechat ušít, ale byly 

a jsou vytížené jinými starostmi než vy-

mýšlením kolekce, bylo pro ně jednodušší 

podívat se do katalogu a objednat trička. 

Jenže já jsem viděla, že to není ono, že je 

potřeba, aby byl člověk pro reprezentaci 

kompletně a skutečně vkusně a kvalitně 

oblečený a že nestačí jeden prvek. Věděla 

jsem, že je potřeba vymyslet firmě tvář, 

odlišit ji od ostatních a to my prostřed-

nictvím navrhování a výroby firemního 

oblečení dokážeme.

Podle čeho jste ze začátku firmy 
vybírala a oslovovala?
Oslovovali jsme firmy různě a čekali na 

odezvu, neměli jsme ještě takové reference 

jako dnes a nemohli si vybírat. Tím, že ně-

které firmy začaly reagovat, se náš byznys 

začal rozvíjet. Proto chci poděkovat svým 

prvním velkým klientům, kteří tenkrát ne-

věděli, do čeho jdou, přesto mi věřili a ne-

chali si vytvořit první kompletní kolekce. 

Mezi prvními v roce 2009 byl např. pan 

Radim Jančura, majitel Student Agency 

a RegioJet, jehož zaměstnance dodnes 

oblékáme a máme dobré vztahy. To, že 

s nimi i dalšími firmami dlouhodobě 

spolupracujeme, svědčí o naší kvalitě 

a korektní spolupráci. Získat klienta nám 

někdy trvá dva roky, obzvlášť korporáty. 

Tam musíme projít mnoha řízeními. Není 

to tak, že si sedneme a něco nakreslíme. 

Některé firmy nemají uniformy vůbec 

a musí přijít na to, že je chtějí, některé je 

mají, ale potřebují velkou změnu. Např. 

klienta O2 jsme získali až za 2 roky a když 

jsme vyhráli výběrové řízení, byla to pro 

nás velká výzva.

Jak má tedy firemní oblečení 
pro takového pracovníka 
vypadat?
Kolekce navrhujeme v takové podobě, 

aby bylo při pohledu jasné, že je to uni-

forma, která má sjednocovací prvky, 

mnoho variant a přitom to není nuda. 

Těžké že? Zaměstnanec si v pondělí ob-

leče tričko, v úterý košili, potom svetřík. 

Pohybuje-li se v terénu, musí být zřejmé 

a jasné, že je to člověk z té a té firmy, 

z toho zázemí. Nejsou stejní, ale jsou 

jednotní, nevypadají jako figurky bez 

špetky kreativity.

Jak Vy osobně vnímáte 
výjimečnost vašich služeb?
Myslím si, že tady není mnoho firem, 

které to umí tak, jako my.

Co je pro Vás v celém tom 
spektru služeb, výrob, obchodů 
a návrhů nejdůležitější?
Špičková a naprosto výjimečná služba.

Na jakou klientelu se 
zaměřujete?
Na firmy, které mají tzv. prvoliniové 

zaměstance, distribuční sítě, maoloob-

chody, lidi v terénu a které chtějí, aby 

zákazník vnímal jejich jednotnost a jejich 

lidé byli obrazem jejich firemní kultury.

Navrhujete i uniformy pro 
soukromé školy?
Ano, když se narodila dcera, začala na-

vštěvovat soukromou školku a školu. 

Zřizovatelé škol objednávali pro své 

žáky uniformy většinou z Anglie a ty 

byly velmi nekvalitní. A také v rozporu 

s vizí školy, která sice nabízela nadstan-

dardní vzdělání, ale přitom oblékala své 

žáky do polyesterových nepohodlných 

uniforem, ve kterých museli trávit 

dlouhé hodiny. Samozřejmě jsem ne-

chtěla, aby v tomto oblečení moje dcera 

chodila a byla jsem doslova zděšená 

z těch původních. Byl to pro mě takový 

problém, že jsem uvažovala o tom, že 

ji raději do takové školy nedám. A tady 

zasáhl manžel, který pronesl – “Tak jim 

ty uniformy udělej”.

To pro mě byla další velká výzva. Vy-

tvořili jsme brožurku, obešli několik škol 

a reakce byly okamžité. U jedné z prv-

ních škol, kde měli již vše připraveno na 

výuku, nebyli schopni sehnal uniformu. 

My jsem jim okamžitě kolekci uniformy 

navrhli, vyrobili a do tří měsíců v ní šly 

děti do školy.

Vzpomínáte si na nějakou 
zajímavost, která se váže 
k zakázce?
Velice mě potěšilo, když jsme oblékali 

zaměstnance cestovní kanceláře Exim 

Tours. Pan majitel se nebál barev a schvá-

lil vyměnit dříve konzervativní oblečení 

s převládající modrou, oranžovou bar-

vou za růžovou!

Navrhla jsem kolekci, ve které měly 

ženy růžové sukně v kombinaci s li-

metkovou zelenou, k tomu bílé košile 

a květinový vzor. Exim Tours byli první 

s tak výraznou nepřehlédnutelnou ko-

lekcí a pro mě bylo velkou odměnou to, 

že jeho delegátky, nosící v terénu ve 30 

Profesionální zásady:

• Splnit, co slíbím
• Dodržet slovo
• Poctivý přístup

• Korektnost vůči dodavatelům 
i zákazníkům
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stupních naše oblečení psaly, jak moc se 

jim líbí a jak na ně na letištích lidé má-

vají, že jsou krásné. To mě skutečně hřálo.

Víte, jedna věc je udělat obchod, ale dů-

ležitější je, když s vámi klient zůstane, 

jeho zaměstnanci si pochvalují, co nosí 

a sdělují to vedení. To je pro mě perfektní 

feedback.

Kde se ve Vás vzal talent, smysl 
pro vkusné oblékání a řízení 
firmy?
Ekonomické smýšlení jsem zdědila po 

mojí babičce a umět sladit prvky a barvy, 

být pěkně oblečena a trochu se odlišovat, 

mám z výchovy od maminky. Ona šila 

oblečení pro sebe i na nás děti a snažila 

si vymýšlet různé modely. A mě k tomu 

vedla také. Vzpomínám si, jak mi kdysi 

nedovolila zkombinovat třeba sukýnku 

s teplákovou bundičkou a to jsem šla jen 

ven na vesnici. Dostala jsem od ní vyhu-

bováno, jak jsem si to k sobě mohla dát 

a jakou dělám ostudu.

Vedete ke vkusu a reprezentaci 
svoji dceru?
Rodinná tradice pokračuje, dcera je ve 4. 

třídě a já jí chystám oblečení do školy nebo 

jí radím, jak ho má zkombinovat. Paní uči-

telky ji chválí, že chodí naparáděná, to mi 

dělá radost. Tím, že teď nosí mnou navr-

ženou uniformu do školy, neřeším jako 

rodič, co si vezme na sebe, jen kombinuji. 

Uniforma školy, kterou navštěvuje, má 

krásné kombinovatelné kousky.

Určitě je to radost, dívat se na 
vkusně, pohodlně a krásně 
oblečenou dívku nebo ženu ve 
škole nebo ve firmě.
Ano, mám radost z výsledků naší práce. 

Ženskost se dnes bohužel vytrácí, móda 

je hodně benevolentní, vše je povoleno. 

Dříve to v podstatě měly ženy jedno-

dušší. Móda pro ženy byla elegantní 

i když striktnější, ale byla jedna cesta. 

Nosily se kloboučky, rukavičky, do-

plňky. Dnes, aby žena vystihla módní 

trendy a neztratila ze své ženskosti, musí 

hodně zvažovat, co může a co ne. Pokud 

se do časopisu vyfotí krásná modelka, 

na ní vypadá stylově vše, s pomocí re-

tuše, téměř bezchybně. Pokud stejnou 

nebo podobnou kombinaci zvolí žena, 

která není vzhledově nebo tvarově po-

dobná modelce, může výsledek působit 

nevkusně a cílený efekt je opačný než 

zamýšlený. Co se ale hodně mění, jsou 

muži. Často potkávám velmi vkusně 

oblečené a upravené muže. Vytrácí se 

sportovní bundy, které nahrazují košile 

a saka, kapsáče už nám také téměř vy-

mizely. Je to radost se kolem sebe někdy 

podívat. A mění se i obraz českých fi-

rem, právě proto, že mládí a jejich vztah 

k módě vnáší tyto požadavky i do firem 

ve kterých pracují. Tvarují tak poptávku 

po kvalitním oblečení pro sebe, svoje 

kolegy nebo zaměstnance.

Jak a kde probíhá výroba 
uniforem?
Naší další výjimečností je to, že nemáme 

vlastní dílnu, ani to tak nemůžeme dě-

lat, protože starost o haly a stroje, by nás 

zlikvidovala a my bychom nebyli schopni 

dělat nic jiného, než řešit operativní sta-

rosti. Máme své prověřené subdodava-

tele, kteří vlastní svoje dílny a ovládají 

textilní technologii k danému výrobku, 

který potřebujeme. Někdo na svetry, 

druhý na úplety, jiný na lehkou konfekci, 

kůži, šperky. Výroby pracují na základě 

našich požadavků, střihů a vyrobí přesně 

to, co jim zadáme. Dlouho jsme výrobu 

drželi v ČR a na Slovensku, dnes máme 

subdodavatele v zahraničí ve Španělsku, 

Itálii, Turecku, Holandsku. My řídíme 

celý proces výroby a do jednotlivých dí-

len jezdíme a výrobu hlídáme. Dohled 

obstarávám já od první schůzky po 

podpis smlouvy a zůstávám u zakázky 

do první dodávky. Když je první ode-

vzdání v pořádku, proces je stanovený 

a já ho pak předávám na starost svým 

dalším lidem.

Komu byste chtěla za svoji 
současnou pozici a úspěch 
poděkovat?
Určité svému týmu zaměstnanců. Ně-

kteří z nich jsou se mnou řadu let. Dále 

svojí mamince a prvním zaměstnavate-

lům ve firmě RUTEX na Slovensku. Do-

dnes s nimi mám výborné vztahy, jsou 

moje druhá rodina. Jejich textilka mi dala 

největší zkušenosti.

Na čem nyní pracujete?
Máme nyní krásný projekt a nádhernou 

spolupráci s jednou soukromou školou, 

pro kterou zhotovujeme uniformu. Ce-

lou kolekci již máme hotovou a jsme ve 

fázi, kdy čekáme na objednávku a spuš-

tění výroby. Moc se na to těším, protože 

kolekce je zcela odlišná, zpracovaná 

z nádherných kvalitních materiálů a hol-

čičky – budoucí majitelky uniforem si je 

při zkoušení nechtěly svléci, tak moc jimi 

byly nadšené. To je pro mě opravdovým 

vyznamenáním.

Řídíte se svým osobním mottem?
Mám zásadu vštěpovanou od dětství – 

snažit se žít správně. Chovat se tak, jak 

bych chtěla, aby se ostatní chovali ke mně.

Byla jste překvapena Vaším 
oceněním v projektu OCP?
Je to první ocenění. My jsme se dlouho 

vyhýbali medializaci, protože naše práce 

nepotřebuje velkou reklamu. Jednoho 

dne jsem si ale řekla, že už je čas jít s kůží 

na trh. Přihlásili jsme se a vyhráli v ka-

tegorii Malá firma. Vážím si toho, je to 

důležité pro náš další obchod a potvrzuje 

fakt, že jsme kvalitní firma.

RUTEX CZ, s.r.o.
RUTEX CZ, s.r.o. navrhuje a dodává profesní uniformy značky 
CAMIA a školní uniformy značky CAMIA YOUNG.
Pod značkou TERMOVEL distribuuje funkční termoprádlo.

www.rutexcz.cz 

ALENA PROCHÁZKOVÁ
MAJITELKA APRO DELTA S.R.O.

HANA PEKÁRKOVÁ
PRACOVIŠTĚ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, S.R.O.

Firma APRO DELTA, s.r.o. působí na trhu s kosmetikou a parfémy od počátku 

devadesátých let. Za dobu své existence si získala důvěru světoznámých značek, 

které má ve výhradním zastoupení pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko 

a spolupracuje se všemi sítěmi parfumerií, jako je Sephora, Douglas, Marionnaud 

a Fann. Majitelka firmy, paní Alena Procházková, právem patří k uznávaným osob-

nostem v tomto odvětví. V rodinné tradici pokračuje i její dcera, paní Barbora 

Kábrtová, která pod značkou Sensualité zastupuje značky kosmetické péče, pro-

vozuje e-shop Sensualité (www.sensualite.cz) a vlastní kosmetický salon Sensua-

lité Beauty v Brně. Obě firmy spojují dlouhodobé zkušenosti, odborné znalosti, 

vášeň pro svět vůní a péče o krásu, a v neposlední řadě nadšení neustále objevovat 

a přinášet nové produkty. 

www.aprodelta.cz

Tato společnost se pyšní více jak 25letou tradicí v oboru ošetřovatelské péče. 

V době zahájení činnosti, 1.10.1993, byla jedinou zřizovatelkou, ale i posky-

tovatelkou právě Hana Pekárková, která postupně začínala v Hradci Králové, jako 

první nestátní zdravotnické zařízení poskytující domácí zdravotní péči. Postupem 

času společnost začala rozšiřovat území své působnosti a navyšovat počet zaměst-

nanců. Od roku 2000 se společnost rozšířila i na území Novobydžovska. S přibý-

vajícími zaměstnanci změnila společnost právní subjektivitu a název. Z domácí 

zdravotní péče Hana Pekárková, fyzická osoba se stalo Pracoviště ošetřovatelské 

péče s.r.o., Hana Pekárková. Tato agentura nyní poskytuje výhradně ošetřovatel-

skou a rehabilitační péči v oboru domácí zdravotní péče na území celého okresu 

Hradec Králové. Fyzioterapeuti jsou k dispozici v pracovních dnech a všeobecné 

sestry denně, včetně víkendů a svátků 24 hodin denně. Sestry poskytují odbornou 

ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Mezi poskytované 

výkony patří například odběry, infuze, převazy, injekce, péče o stomie všeho typu, 

péče o dialyzované pacienty, pacienty na ventilátorech a jiné. Pečujeme o pacienty 

všech věkových kategorií a bez omezení diagnózy. Momentálně ve společnosti 

Pracoviště ošetřovatelské péče pracuje 50 zaměstnanců, včetně administrativy 

a vedení společnosti.

www.domacipecehk.cz

3. MÍSTO
V KATEGORII VELKÁ SPOLEČNOST

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 
POD PATRONACÍ ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Dcera Barbora Kábrtová
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ING. KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA 
GRANT CONSULTING A.S.
 
HNALA MNE TOUHA POMÁHAT 
LIDEM

Jaká je Vaše původní profese?
Jsem ekonom, tudíž moje profese se sho-

duje s tou, které se nyní věnuji. Tabulky, 

grafy, výpočty, účetnictví a řád.

Existuje zlomový okamžik, 
který rozhodl o Vaší 
podnikatelské dráze?

2. MÍSTO
V KATEGORII MALÁ SPOLEČNOST

že budu dělat to, co mě v tu chvíli baví. 

Postačil mi stůl, počítač, telefon a in-

ternet. Postupem času jsem si prona-

jala kancelář. Investice to nebyly velké, 

ale co bylo značné, byl věnovaný čas. 

Rozběhnout firmu v dotacích v době, 

kdy se o nich začalo všechno teprve 

rozvíjet, bylo opravdu náročné. Mu-

sela jsem klientům vyprávět o jejich 

možnostech v dotacích, přesvědčovat 

je, že je to pravda, že mohou něco zís-

kat. Nebyli zvyklí cokoliv v rámci svého 

podnikání dostat, dotace se spojovaly 

spíš s neziskovou sférou. Hodně jsem 

přednášela, jezdila na semináře, dělala 

osvětu. V kanceláři jsem měla i spacák, 

občas jsem tam spala. Milovala jsem tu 

práci, naplňovala mne možností lidem 

pomoci a zajistit jim dotaci pro jejich 

podnikání. Měla jsem radost, když jim 

potom „přistála“na jejich účtu a oni mi 

volali s velkou radostí, že to opravdu 

funguje. Toto byla jediná cesta. Ukázat 

jim to.

Dodnes jsem vděčná prvním klien-

tům, kteří mi věřili. Díky nim jsem zís-

kala první reference, které jsem dávala 

jako příklad pak dalším klientům.Také 

jsem měla možnost zavolat těm bývalým 

a ověřit si, že dotace jsou pro ně příno-

sem pro podnikání.

Měla jste předsevzetí, 
kam chcete dojít?
Ne, hnala mne touha pomáhat lidem 

a mezi ně rozšiřovat povědomí o mož-

nostech podnikání s dotacemi. Byla jsem 

pohlcená prací, viděla jsem v ní velký 

smysl.

Jakou pozici má Vaše firma na 
zdejším trhu?
Na trhu s dotacemi jsme od počátku, 

co začaly v České republice fungovat. 

V průběhu se zde vystřídal nepřeberný 

počet živnostníků, já jim říkám „garáž-

níci“, kteří dnes jsou a zítra už nefungují. 

Během let vznikly další firmy, které se 

specializují na pouze některé druhy do-

tací. Naše firma se zabývá všemi druhy 

podpory, ať se jedná o dotace EU, ČR či 

mezinárodní, bezúročné úvěry či daňové 

úlevy. Děláme vše, co klientovi přinese 

nějaký užitek. Máme celorepublikové pů-

sobení, využíváme moderní technologie 

v IT – videokonference v rámci jednání 

a tím můžeme všem klientům zajistit 

minimalizaci jejich času na dotačním 

procesu. Patříme mezi několik firem, 

které tu i nadále fungují od počátku éry 

dotací v ČR.

Co Vám podnikání dává, 
co bere?
Podnikání mi hodně dalo po stránce 

životní. Naučila jsem se komunikovat 

s klienty, postarat se a spoléhat jen na 

sebe v každé situaci. Tenkrát mi podni-

kání hodně dávalo z profesní strany. I mi 

vzalo – totálně socializaci. Neměla jsem 

čas být tolik v kontaktu se svými přáteli, 

neměla jsem čas sama na sebe ani na své 

koníčky. Dělala jsem jen a jen práci. Nyní, 

po 14 letech, mi podnikání dává určitou 

svobodu v mé mysli, ale stejně je to velký 

závazek. Vnímáte firmu jako dospěláka, 

který je soběstačný, ale stejně ho stále 

hlídáte zprava, zleva, aby nespadl. Ráno 

s ním vstáváte a večer uleháte.

Byla jste za svoje dosavadní 
aktivity odměněna? 
Odměnu jsem za dosavadní aktivity ne-

očekávala a ani mne to nikdy nenapadlo. 

Pro mne je odměnou to, že firma dobře 

funguje a mám kolem sebe skvělý tým lidí, 

se kterými se často zasměji.

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost Vaší firmy?
Obchod firmy stavím už od začátku 

podnikání na udržitelném rozvoji 

vztahu s klientem, na tom, že se k nám 

pravidelně vrací, na tom, že podpoříme 

dotací klientovi jeho podnik a pomů-

žeme mu růst v jeho bussinesu. Na tom, 

že klient u nás se svým podnikáním 

zestárne. Ke každému máme individu-

ální přístup, každý si nese svůj příběh, 

který je pokaždé jiný. Máme za sebou 

nekonečný počet příběhů lidí, kteří jsou 

úspěšní, jejich podnikání je baví a my 

jsme při tom s nimi jako taková třeš-

nička na dortu.

Máte profesní zásady, kterými se 
řídíte?
Základní ingrediencí celého podnikání je 

píle, disciplína a silná vůle, vše v tomto 

pořadí. Následuje zdravá a dravá mysl. 

Musí vás ta práce bavit, bez toho nebude 

mít podnikání potřebný drive a rytmus. 

Nutností je mít obchodního ducha, mít 

cíl a vědět, proč to dělám.

Komu byste chtěla za svoji 
současnou pozici poděkovat?
Svým třem dětem za to, že chápou moji 

snahu se jim věnovat, jak jen čas dovolí. Že 

chápou, že mezi vařením z písku, učením 

se na kole či při oblékání panenek odbí-

hám telefonovat či posílat emaily, že mám 

stále telefon v ruce a jsem propojená jak 

s nimi, tak s firmou.

Kdo Vás k podnikání motivoval, 
pomáhal Vám a ovlivňoval?
Moji rodiče, otec podnikatel, maminka 

zdravotní sestra. Otec mi ukázal, že je 

potřeba být houževnatý, když chci něco 

dokázat. Maminka podporovala moji 

svobodnou mysl, respektovala mne a ne-

chala mi plně můj život ve svých rukou. 

Manžel je velkou oporou při důležitých 

rozhodnutích. Často od něj chci slyšet 

názor na plánované strategické rozhod-

nutí, potřebuji slyšet nezaujatý názor, mít 

tzv. „helicopter view“ náhled.

Co byste vzkázala budoucí 
generaci?
Užívejte si života. Nemusíte být každý 

podnikatel, můžete být úspěšný vědec, 

skladatel, kadeřník či ekonom. Dělejte 

věci, které mají smysl, přesah a budou 

ku prospěchu. Nenechte si vzít svoji 

vnitřní svobodu a to ani od těch nej-

bližších, jedině tak budete kreativní 

a budete žít.

GRANT CONSULTING A.S.
www.granty-dotace.cz

Ocenění 
Projekt Ocenění Českých Podnikatelek 2019 

2. místo v kategorii Malá firma

Mnoho jmenování jako hodnotitel podaných 

žádostí o dotace od Ministerstva MPO. 

Firma Grant Consulting a.s. hodnotí žádosti 

o dotace pro Magistrát hlavního města Praha

Reference
viz weby firem ALZA CZ, ZAPPA, 

AQUAPARK Čestlice, Lázně Libverda, 

ZPA PEČKY, TOS MET, atd.

Ing. Kateřina 
PROCHÁZKOVÁ
předsedkyně představenstva 
Grant Consulting a.s.

Myslím, že základním okamžikem roz-

hodnutí bylo, když jsem viděla, že se 

práce nedělá srdcem, ale jen pro bussi-

nes. V tu dobu jsem se rozhodla, že chci 

a budu dělat práci lépe. Se srdcem a smy-

slem udržet si klienta po celou dobu jeho 

podnikání.

Jaké byly začátky Vašeho 
podnikání?
Nebyly těžké, v té době jsem spoléhala 

pouze na sebe, neměla jsem svoji ro-

dinu a bydlela u rodičů. Tudíž, kdyby se 

podnikání nepodařilo, nic by se vlastně 

nestalo. Ale tato myšlenka mne vůbec 

nenapadla. Šla jsem do podnikání s tím, 
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HANA LACINOVÁ
JEDNATELKA A MAJITELKA FIRMY  
ZDRAVÍČKO – ZDRAVÁ VÝŽIVA S.R.O.
 
NEJSME TYPICKÝ OBCHOD, 
KAM LIDÉ PŘIJDOU 
A ZASE HNED ODEJDOU

Již od roku 2001 inspirujeme naše 

klienty ke zdravému životnímu 

stylu. Učíme je používat produkty 

či přírodní prostředky k tomu, aby si 

nejen zpestřili svůj jídelníček, ale také 

to, aby se nebáli provést změnu stravo-

vacích návyků. Motivujeme je k tomu, 

aby se naučili využívat dary přírody ke 

zlepšení svého zdraví. Jak pomoci tělu, 

aby si pomohlo samo. Stravou, bylinami, 

pohybem, ale i pozitivním myšlením. Náš 

sortiment je určen pro ty, kteří chtějí žít 

zdravě, či jsou vyznavači různých výživo-

vých směrů. Na své si také přijdou milov-

níci čajů, koření, přírodní kosmetiky, ale 

i ti, kterým záleží na životním prostředí.

Za jakých okolností jste se 
stala majitelkou firmy, co tomu 
předcházelo?
Již od dětství mě moje babička učila roz-

poznávat byliny. Tam se zrodily počátky 

mého zájmu o přírodu a o zdravý způsob 

života. Toto téma mě provázelo i po celá 

školní léta, avšak zlomovým okamžikem 

uvedení poznaného do praxe nastalo 

v období, kdy jsem čekala první dceru. 

Tehdy jsem si začala více všímat způsobu, 

jakým ostatní maminky stravují své rato-

3. MÍSTO
V KATEGORII MALÁ SPOLEČNOST

lesti. Nezdálo se mi úplně normální vidět 

malé děti v kočárku, s párkem v rohlíku 

v jedné ruce a s tatrankou ve druhé. Za-

čala jsem tedy studovat podrobněji výživu 

a absolvovala různé semináře a rekvali-

fikační kurzy pro poradce pro výživu 

a zdravý životní styl, přírodní terapie atp. 

V Kyjově na Jižní Moravě jsem pak začala 

pořádat kurzy zdravého životního stylu. 

Mezitím se mi narodila druhá dcerka. 

Silně jsem vnímala, že to, co vím a znám, 

potřebuji sdělit dál, co největšímu počtu 

lidí. Již tedy na mateřské dovolené jsem si 

přála mít své vlastní malé království zdraví 

– Zdravíčko, které se mělo stát jakýmsi 

naplněním mého snu a v roce 2002 do-

šlo k jeho realizaci. Dodnes vnímám jako 

své poslání naučit lidi to, aby převzali do 

svých rukou zodpovědnost za své zdraví 

a být jim průvodcem na této cestě. Životní 

osud mě zavál do Hradce Králové, kde 

jsem v roce 2010 založila druhé Zdravíčko.

Jaká je Vaše původní profese? 
Shoduje se s tou, 
které se nyní věnujete?
Svou původní profesi jsem vlastně uplat-

nila po škole pouhé dva roky a sice v za-

hraničí, ale moje myšlenky se stále ubí-

raly jinou cestou, která se stala opravdu 

mou láskou a posláním. A to je právě 

mé Zdravíčko.

Existuje zlomový okamžik, 
který rozhodl o Vaší 
podnikatelské dráze? Jaký?
Musím říct, že je pro mě hodně důležitá 

svoboda. A i když je podnikání náročné, 

přála jsem si být svou vlastní paní. Proto 

jsem se rozhodla, že raději budu sama 

podnikat a rozhodovat o svém životě 

sama a také si ponesu sama následky. 

Ať dobré či špatné.

Jaké byly začátky Vašeho 
podnikání?
Jako v každém podnikání byly začátky 

náročné. Jednak finančně, ale také sklou-

bit fungování rodiny a péči o děti. Hodně 

mi pomohli mí rodiče a přátelé. Pravdou 

je, že každý, když má nějaký sen, chce 

jej co nejlépe naplnit a je také schopen 

a ochoten pro to obětovat víc. Byla a stále 

jsem přesvědčena o tom, že má práce je 

nejen mým koníčkem, ale skutečně i po-

sláním. Takže mi přináší radost nejen to, 

že naši zákazníci k nám chodí velmi rádi 

nejen pro zdravé dobroty, ale také pro 

radu a načerpat pozitivní energii. Mám 

také velkou radost z toho, když i mí za-

městnanci chodí s úsměvem do práce, 

a i oni vnímají, že se mohou realizovat 

a vzdělávat.

Co Vám podnikání dává, 
co bere?
Vnímám, že je to takové má dáti, dal. 

A to ve všech ohledech. Co mě ale nejvíc 

svazuje, je stále větší administrativa. Ta 

mě nikdy nebavila.

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost Vaší firmy?
Řekla bych, že je to opravdu výjimečný 

rodinný přístup nás všech ve Zdravíčku. 

Nejsme typický obchod, kam lidé přijdou 

a zase hned odejdou, ale máme k mnoha 

zákazníkům opravdu velmi přátelský 

vztah a mnozí říkají, že si k nám chodí 

pro dobrou náladu a úsměv.

Jak vnímáte konkurenci?
Konkurenci vnímám velmi dobře, protože 

je dobrou motivací k tomu, jak neusnout 

na vavřínech. Na druhou stranu mě mrzí 

některé praktiky, které nejsou vždy úplně 

v pořádku. Ať na straně konkurence, tak 

na straně obchodníků, ale bohužel i zá-

kazníků. Nejvíc mě asi mrzí to, že jako 

zdravá výživa „zavedeme“ produkt na trh, 

dáme si práci se zákazníkem, naučíme ho 

jej užívat a pak se produkt objeví v su-

permarketu. Další věc jsou e-shopy. Lidé 

přijdou, zjistí si informace, věnujeme se 

jim, a nakonec odejdou se slovy, děkuji, 

tak já si objednám na e-shopu. Pořád jsem 

zastáncem tradičního obchodu, kdy si se 

zákazníky můžeme popovídat a budujeme 

vztah na důvěře.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Mé dcery a nejvíc moje babička.

Kde ráda trávíte dovolenou?
Nejraději máme Slovensko.

Máte v plánu se ještě něco 
naučit?
Plánů mám spoustu! Zdokonalit se ve 

všem, co umím. Ještě více poznat svět 

bylinek, zdokonalit se v jazycích… plánů 

mám spoustu, ale nebudu je prozrazovat.

Pokud byste mohla zanechat 
vzkaz pro budoucí generaci, 
co by to bylo?
Vzdělávejte se, vzdělání vám nikdo ne-

vezme. Naučte se být samostatní a věřte, 

že cokoliv budete chtít, to dokážete. A ni-

kdy se nevzdávejte svého snu.

Motto:
„Nikdy se nevzdávej!“

ZDRAVÍČKO 
– zdravá výživa s.r.o.
www.zdravicko.com

Ocenění 
Českých Podnikatelek 

3. místo v kategorii Malá společnost

Ocenění firmy 
2015-2017 cena Spokojeného 

zákazníka od Sdružení českých 

spotřebitelů

Hana LACINOVÁ
jednatelka a majitelka firmy ZDRAVÍČKO – zdravá výživa s.r.o.
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ING. JANA NOVÁKOVÁ
MAJITELKA, JEDNATELKA, ŘEDITELKA TRUSTAV S.R.O.
 
VEDLE MNE „PŘEŽIJÍ“ 
OPRAVDU JEN VÝJIMEČNÍ LIDÉ

CENA ČSOB VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA 2019 Jana Nováková vystudovala vysokou 

ekonomickou školu v Praze, po které 

absolvovala nástavbové studium Památ-

kář. Tvrdí o sobě, že je podnikatelkou 

„ne vlastní vinou“, nevadilo by jí být za-

městnancem, spíš naopak. Ale její man-

žel se rozhodl podnikat v oboru, který 

se prolínal s oborem jejího zaměstnava-

tele, kde byla ve vysoké řídící funkci a tak 

toto zaměstnání ukončila, i když ji nikdo 

nenutil, vlastně vinou manžela. V jeho 

stavební firmě měli výborné řemeslníky, 

truhláře a lakýrníky a tak, když se v té 

době vedle plastových oken začala obje-

vovat poptávka po dřevěných prknech, 

Janu napadlo, že to by vhodná byla práce 

pro jejich lidi. Nakoupili proto nástroje, 

něco o výrobě oken si zjistili a začali 

vyrábět dřevěná eurookna pro rodinné 

domy v okolí Děčína. Když zjistila, že je 

to neuživí, „vypravila se“ do Prahy a za-

čala přesvědčovat všechny, že oni jsou 

ten pravý dodavatel dřevěných oken. Při 

jejích cestách po Praze a díky pronajaté 

kanceláři na Újezdě poznala krásu špa-

letových oken a rozhodla se, že je začnou 

také vyrábět. Bohužel je zpočátku nikdo 

nechtěl. Zlomovou zakázkou byla tent-

krát od firmy IPS Skanska – špaletová 

okna pro Muzeum hudby v Karmelitské 

ulici na Praze 1 – celkem 166 špaletových 

oken! Bylo to náročné, hodně úžasných 

lidí jí ale pomohlo a tak pomalu začala 

jejich cesta výrobce špaletových oken, 

kde postupně přidávali historické dveře, 

výkladce, prostě vše, co vrací budovám 

původní tvář s novými technologiemi 

a lepšími vlastnostmi.

Vypadá to vše velmi jednoduše, ale bylo 

a je za tím mnoho práce, mnoho starostí, 

radostí a hlavně úžasných lidí, bez kterých 

by jejich firma nebyla taková, jaká je.

Takže začátky Vašeho podnikání 
byly, jak vidím, opravdu těžké?
Byly těžké, ale i krásné. Měla jsem spoustu 

energie a ideálů, nejezdili jsme na do-

volenou, nebyl čas ani peníze, obětovala 

jsem firmě svůj osobní čas a to na úkor 

syna, kterému je dnes 35 let a trošku to 

„odnesl“. Já jsem znala jen práci a do-

mácnost. Přineslo mi to částečně svo-

bodu, ale hlavně pocit, že sice si mohu 

dělat „co chci“, ale za vše nesu osobní 

odpovědnost.

Takže poznání, že pravomoc je pro 

mne spojená s obrovskou odpovědností 

a že to platí ve všech oblastech života.

Měla jste nazačátku 
předsevzetí, kam chcete dojít? 
Když se dnes ohlédnete zpět, 
splnila se Vaše 
očekávání?
Já jsem velmi intuitivní člověk, zname-

ním Vodnář, takže jediné moje předse-

vzetí bylo vždy dělat všechno pořádně 

a ráda. Když se ohlédnu (skoro už ne-

dohlédnu), svoje životní krédo jsem si 

splnila.

Co Vám podnikání dává, co 
bere?
Podnikání mi dává svobodu a peníze, 

bere mi svobodu a peníze.

Byla jste za svoje dosavadní 
aktivity odměněna?
Největší odměnou je pro mne, když je 

zákazník a moji zaměstnanci spokojeni. 

To je pro mne motivace. Samozřejmě 

i finanční stránka, ale ta již čím dál tím 

méně. Soukromě je pro mne největší 

odměnou ocenění mé desetileté vnučky 

Nicolle, že jsem „NEJ“. A samozřejmě 

potěší i veřejná ocenění.

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost Vaší firmy?
Úspěšnost a výjimečnost naší firmy 

vidím jen v lidech: v jejich poctivosti, 

kvalitě, službách a nasazení. Vedle mne 

„přežijí“ opravdu jen výjimeční lidé, ne 

proto, že bych já sama byla výjimečná, 

ale proto, že jsem na sebe a své okolí 

hodně náročná. Ale mám štěstí na lidi, 

kteří to se mnou ve firmě vydrží. Jsou 

mladí, šikovní, ti starší jsou se mnou 

od začátku a jsou také šikovní. Hlavně 

máme svoji práci rádi a to je znát. Po-

řád se snažíme jít dopředu, něco vy-

mýšlíme…

Jakou pozici máte 
na zdejším trhu?
Troufám si říci, že v současné době 

a v našem objemu a sortimentu jsme, 

díky naší úzké specializaci, jedničkou na 

tuzemském trhu.

Čeho chcete dosáhnout? 
Co je podle Vás pro úspěšný růst 
firmy nejdůležitější?
V šedesáti letech už tolik osobních am-

bicí nemám, chci být zdravá a spoko-

jená, totéž moje okolí, můj syn a jeho 

rodina. 

Samozřejmě se chci ještě i pracovně 

realizovat, ale uvědomuji si, že pokud to 

se svojí firmou jako se svým „dítětem“ 

myslím dobře, musím umožnit další 

generaci spolupracovníků, aby po-

malu převzali otěže řízení a pokračovali 

s novým elánem, nápady. Samozřejmě 

se základními zásadami naší firmy: 

poctivost, kvalita, ochota, pracovitost, 

trvalý osobní i inovativní rozvoj, ale to 

už zpovzdálí za pár let budu, doufám, 

se zájmem sledovat.

Jakou roli hraje ve Vašem 
podnikání rodina?
Rodina je pro mne to nejdůležitější, jsem 

hodně rodinný typ. Na začátku podni-

kání mi práce čas na rodinu brala, lituji 

toho a i jsem toho litovala tenkrát, ale 

byla taková doba. Já jsem neměla bohaté 

rodiče a ani bohatého manžela, museli 

jsme opravdu začít z ničeho a to je hodně 

Ing. Jana 

NOVÁKOVÁ
majitelka, jednatelka, 
ředitelka TRUSTAV s.r.o.

Ocenění 
LADY PRO 2018

Cena ČSOB Výjimečná 

podnikatelka 2019 

v rámci projektu OCP

Ocenění firmy
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2019

Motto:
„Chovej se tak, jak chceš, 
aby se chovali ostatní.“

Profesionální zásady:

Každá pravomoc musí 
mít odpovídající odpovědnost, 

za kvalitní práci se má 
kvalitně zaplatit a stejně 

za „kvalitní“ peníze se má 
odvést kvalitní práce.
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TRUSTAV S.R.O. 

Firma TRUSTAV s.r.o. je výrobcem historických oken (špaletových a jednoduchých), historických dveří 
(vchodových a interiérových) a výkladců. 

Má za sebou za 22 let tisíce oken a dveří. Firma se zaměřuje hlavně na historické stavby v Praze 
(Muzeum hudby v Karmelitské ulici, hotel Imperial Na Poříčí, Hudební divadlo Karlín, Ministerstvo 
kultury v ul. Milady Horákové,….), v Karlových Varech (hotel Zawojski, hotel Olympie, hotel Carlsbad 
Plaza,….). Věnuje se také stavebním pracím, které při rekonstrukcích souvisí s okny a dveřmi.

www.trustav.cz

Silné stránky:
Pracovní zkušenost, 

intuice, empatie, 
důslednost.

Má ráda lidi, 
technické novinky.

těžké. Byla to daň za to, jak se nám daří 

dnes a také za to, že můj syn má lepší 

startovací dráhu.

Komu byste chtěla za svoji 
současnou pozici poděkovat? 
Kdo Vás k podnikání motivoval, 
pomáhal a ovlivňoval?
Za život a zdravou ctižádost děkuji samo-

zřejmě rodičům. Můj tatínek před šesti 

lety zemřel a vždy přemýšlím, když se 

něco podaří, co by tomu říkal. Určitě by 

byl hrdý, byl totiž na mne a moji sestru 

moc pyšný.

Potom je tu již přes čtyřicet let vedle 

mě můj manžel Jaromír, společně jsme 

dospěli, zažili radosti i starosti a on je 

ten, který vždy při mně stojí a mohu se 

na něj spolehnout.

Dále jsou zde moji spolupracovníci, 

ty nejbližší vnímám jako rodinu a mám 

je ráda.Vždyť v práci jsem stále více než 

doma.

Co považujete za cennou radu, 
kterou jste v životě dostala?
Když něco hodně chceš a budeš pro to 

dělat maximum, máš šanci toho dosáh-

nout.

Co Vám ještě dali do vínku Vaši 
rodiče?
Odpovědnost, úctu k ostatním, pozitivní 

přístup k životu, hezké vzpomínky.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše, co naopak?
Jeden kamarád mi nedávno řekl definici 

štěstí:

1. Být zdravý

2. Být milován

3. Mít peníze

Nejdřív jsem si říkala, no jo, zase peníze, 

ale ty jsou pro spokojený život potřebné. 

A asi nejvýše hodnotově je pro mne být 

takto šťastná. Nejníže pro mne jsou ja-

kékoliv hodnoty, které jenom prezentují 

a nikomu nic nepřináší.

Pokud byste mohla zanechat 
poselství či vzkaz pro budoucí 
generaci, co by to bylo?
Prosím, buďte k sobě slušní a myslete na 

to, že i po nás všech tady budou další, 

kteří chtějí spokojeně žít!

S kým byste se ráda setkala?
Znovu s mým tatínkem.
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ING. ARCH. VLASTA ŠILAROVÁ, MBA
MAJITELKA REXY S.R.O.
 
MOTOREM JE PRO 
MNE SPOKOJENOST KLIENTA

Za jakých okolností 
jste se stala majitelkou firmy, 
co tomu předcházelo?
Miluji svůj obor a tím je retail design. 

Narazila jsem na něj v podstatě náho-

dou, když jsem hledala spojení designu 

a zároveň marketingu a obchodu. Toto 

odvětví se na žádné české škole neučí 

a ani zde nebyli profesionálové v praxi, 

od kterých bych se mohla učit. Tak jsem 

se toto úžasné řemeslo naučila od za-

hraničních profesionálů a pak si zalo-

žila vlastní agenturu, která služby retail 

design nabízí.

Jaká je Vaše původní profese?
Vystudovala jsem architekturu a zaměřo-

vala jsem se spíše na urbanismus – tedy 

plánování měst. Propojení s interiérem 

se zdá být na první pohled zvláštní, ale 

právě retail interiér je plný analýz, vněj-

ších elementů a pochopení souvislostí 

před tím, než architekt vezme do ruky 

pastelky. Tj. jde o obor vlastně stejný, 

jako plánovat města…jen v trochu men-

ším měřítku.

Existuje zlomový okamžik, 
který rozhodl o Vaší 
podnikatelské dráze?
Tzv. zlomových bodů bylo na cestě 

tolik, že už je snad ani nelze nazývat 

zlomovými. Ale samozřejmě chvíle, kdy 

se rozhodujete, zda zůstanete zaměst-

náni nebo vystoupíte z komfortní zóny 

a vrhnete se sami za sebe, je naprosto 

zásadní. 

Měla jsem vždy představu, že podni-

katel je člověk neohrožený, že se nebojí 

ničeho a chce být podnikatelem vlastně 

od narození. A pokud je tomu naopak, 

což v mém případě bylo – já jednoduše 

chtěla dělat, co mám ráda – tak vlastně 

nemá ani začínat. Takže pokud se někdo 

bojí začít, nebojte, nejste v tom sami.

Jaké byly začátky Vašeho 
podnikání?
Naše firma se neustále vyvíjí a objevuje 

neprobádané vody a nabízíme nové 

služby – stereotyp mě nebaví, vždy jsem 

měla ráda ten adrenalin a „porodní bo-

lesti“ spojené s něčím novým.

Takže na začátku jsme prakticky 

pořád. Podnikatel musí investovat svůj 

čas, své schopnosti a hlavně sám sebe. 

Odměnou mu je pocit uspokojení, že 

se věci hýbou správným směrem, že má 

vliv na výsledek, že má pozitivní zpět-

nou vazbu. Pro mě osobně je motorem 

spokojenost klienta.

Měla jste předsevzetí, 
kam chcete dojít? 
Když se dnes ohlédnete zpět, 
splnila se Vaše očekávání?
Z podstaty věci nejsem člověk začátek – 

konec – pohoda. Jakmile se blížím konci, 

tak připravím něco dalšího. Každopádně 

mým předsevzetím je dopřát kvalitní 

osvětu i dostupnost služeb v rámci retail 

designu široké veřejnosti i studentům 

a zároveň vytvořit firmu, kde se budou lidi 

cítit fajn, budou mít prostor pro rozvoj, 

sdílení a vzdělávání a v neposlední řadě 

firmu, kterou si budou klienti doporučo-

vat a společné projekty budou obě strany 

posouvat dále. Myslím, že je to předsevzetí 

s otevřeným koncem.

Změnila byste něco, 
pokud byste mohla vrátit čas?
Tyto myšlenky si nepřipouštím – domní-

vám se, že každý z nás se v daný okamžik 

rozhoduje nejlépe jak umí. Představa, že 

v nějakém momentě si řeknu tak, a teď 

se rozhodnu špatně, abych toho pak 

mohla litovat je lichá. Beru to jako pří-

ležitost využít nových zkušeností, které 

nám minulost dává, ale dívat se s nimi 

do budoucnosti.

Co Vám podnikání dává, 
co bere?
Podnikání je součást mého života, ne-

odděluji soukromí a čas na práci, víkend 

a všední den, pracovní dobu a dovole-

nou. Tj. podnikání mi dává život a bere 

mi čas.

Byla jste za svoje dosavadní 
aktivity odměněna? Jak?
Ano – největší mojí odměnou je, když 

se mnou moji lidé dlouho zůstávají, 

i když naše práce i prostředí je velmi 

náročné a také, když jsou naši klienti 

spokojeni s výsledkem. To je ta největší 

odměna.

V čem spatřujete úspěšnost 
a výjimečnost Vaší firmy, 
produktu?
Ve specifickém know-how a zároveň 

v mých lidech. Samozřejmostí je pro nás 

dokonalý výsledek, ale hlavní rozdíl je 

v orientaci na klienta a pochopení jeho 

potřeb.

Ing. Arch. 
Vlasta ŠILAROVÁ, 
MBA
majitelka REXY s.r.o.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI 
POD PATRONACÍ MICROSOFT & DAQUAS 

Ocenění 
Cena za digitální transformaci 

pod patronací Microsoft & Da-

quas, Ocenění Českých Podnika-

telek 2019 

Vzdělání
Fakulta architektury ČVUT v Praze,  

Francouzsko-český institut řízení 

VŠE a Université Jean Moulin 

Lyon 3 – titul Master of Business 

Administration

Silné stránky 
a profesní zásady
Cit pro detail, komunikace,

tah na branku

Žebříček hodnot 
nejvýše a naopak
Otevřenost a na druhé straně pak 

lež, podvod a využívání

Vánoční večírek pro obchodní partnery
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Máte recept na úspěch 
– např. profesní zásady, 
kterými se řídíte a bez kterých 
se neobejdete?
Pro každého je úspěch něco jiného. 

Jelikož mně jde o dlouhodobé vztahy,  

zásada k tomu je slušnost, otevřenost 

a win-win pro obě strany. Pokud je něco 

jednostranné nebo klamné, nebude vztah 

dlouho trvat. Krátkodobými řešeními 

nechci ztrácet energii.

Čeho chcete dosáhnout? 
Co je podle Vás pro úspěšný růst 
firmy nejdůležitější?
Ráda bych úspěšně pokračovala v kom-

plexních dodávkách pro naše retailové 

klienty. Vybudovali jsme takový malý 

holding sesterských společností s různým 

druhem služeb tak, aby naše dodávka 

klientovi v rámci komerčních interiérů 

byla opravdu full-servis. Od návrhu a do-

dávky nábytku na míru původní agen-

tury REXY, po stavební práce sesterské 

STAVEX až po dodávku vybavení pro 

digitální komunikaci společnosti DEX, 

včetně vývoje vlastního software pro in-

teraktivní řešení firmy FUTURE STORE. 

Toto je aktuální meta, ale v šuplíku už se 

chystají další projekty. Pro úspěšný růst je 

potřeba správně namixovat soustředění 

REXY S.R.O. je interiérová full-servisová agentura – umíme navrhnout a kompletně dodat celý interiér, 
včetně projektové dokumentace, až po dodávku nábytku, stavby, technologií i digitálního vybavení. 
Zaměřujeme se na komerční interiéry, ale v našem portfoliu jsou i interiéry soukromé a kanceláře. 

Na projektech pro komerční prostory pracujeme s naší sesterskou společností DEX (www.digiexperience.cz), 
která zajistí návrh a kompletní vybavení pro digitální komunikaci na míru. Jsme schopni zajistit vlastní 
software pro interaktivní komunikaci a individuální smart řešení, který vyvíjí naše sesterská společnost FUTURE 
STORE (www.futurestore.cz). Stavební práce i celou dodávku stavby interiéru na klíč řešíme s naší sesterskou 
společností STAVEX (www.stavex.eu). Máme zkušenosti z retailu, designu, architektury i projektového 
managementu a realizací.

REFERENCE:
Adidas, Armani, Samsung, L’Oréal, Douglas, Grohe, Sisley, Dior, Benu, 
Kiehl’s, Lancôme, Vichy

www.rexy.cz     Kontaktujte nás na: rexy@rexy.cz

dobré znát jejich služby, produkty a silné 

stránky – je to zrcadlem pro vlastní ak-

tivity.

Jakou roli hraje ve Vašem 
podnikání rodina?
Teď si syna snažím opravdu užít a pracuji 

pouze 1x týdně a pak v době kdy spí. 

Ale jinak rodina vcelku trpí. Nejde mít 

našlápnuto na plný plyn na více fron-

tách…..den má 24 hodin.

Co považujete za cennou radu, 
kterou jste v životě dostala?
Snažit se pochopit, ne být pochopen.

Co jste si odnesla do života od 
svých rodičů?
V klíčových a těžkých momentech se 

nelitovat, ale hledat řešení.

Které momenty 
v životě považujete 
za důležité?
Společné chvíle s mým synem, vidět ho 

vyrůstat, smát se.

Jaký byste zanechala vzkaz pro 
budoucí generaci?
Nech se inspirovat okolím, ale přemýšlej 

a jednej sám za sebe tak, abys ostatním 

lidem neubližoval.

Slavnostní otevření butiku Kiehl´s AuPark

se na kvalitní průběh aktuálních činností 

a přípravu nových. Pokud člověk v na-

šem oboru poleví v jednom nebo v dru-

hém, je to hned znát na číslech.

Jak vnímáte konkurenci?
S oblibou říkám, že konkurenci v takto 

komplexním a unikátním mixu nemáme. 

Jsou firmy, které umí pouze části našich 

služeb a přeprodávají ten zbytek. Jde 

také o profesionály v oboru a je vždy 

http://www.digiexperience.cz
http://www.futurestore.cz
http://www.stavex.eu
http://www.rexy.cz
mailto:rexy%40rexy.cz?subject=
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ING. LADA KRSIČKOVÁ
JEDNATELKA A MAJITELKA MY INTERIOR SERVICE S.R.O.
 
NEMŮŽEŠ? PŘIDEJ!

Lada Krsičková vystudovala stavební 

fakultu v Brně, obor pozemní sta-

vitelství. Design a architektura kanceláří 

je prakticky nadstavba jejího oboru. Po 

vysoké škole působila jako realitní mak-

léř, později jako vedoucí pobočky realitní 

kanceláře, po té přešla do technické po-

zice jako technik na plochých střechách. 

Její konečnou a současnou pozicí je práce Změnila byste něco, 
pokud byste mohla vrátit čas?
Ano, některá rozhodnutí byla špatná, 

ale ukázala mi, jak v budoucnu některé 

situace řešit.

Co Vám podnikání dává, 
co bere?
Dává svobodu, zkušenosti, bere iluze.

Co je podle Vás pro úspěšný růst 
firmy nejdůležitější?
Sledovat trendy a nezaspat dobu.

Jak vnímáte konkurenci?
Je důležitá, nutí nás být stále lepší.

Jak vypadá Váš pracovní den?
Nyní se starám o děti a v mezičasech vy-

řizuji korespondenci, zadavám úkoly ko-

legům a zpracovávám agendu. Schůzky, 

porady u nás fungují on-line.

Co pro Vás znamená pojem 
pracovní doba?

Prakticky nic, práci se věnuji každou 

volnou chvíli.

Jakou roli hraje ve Vašem 
podnikání rodina?
Snažím se skloubit roli podnikatelky 

a maminky, v tomto je pomoc rodičů 

a partnera velmi důležitá. Jinak se ve firmě 

rodina nijak neangažuje. Pevně doufám, 

že jednou bude – moje děti.

Komu byste chtěla za svoji 
současnou pozici poděkovat?
Za pomoc děkuji rodičům a partnerovi, 

za motivaci svému týmu MYi a našim 

zákazníkům.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Rodiče.

Co jste si od nich odnesla do života?
Houževnatost a smysl pro spravedlnost.

Co je na Vašem žebříčku hodnot 
nejvýše?

Nejvýše je zdraví a rodina.

Které momenty v životě 
považujete za důležité?
Narození dětí.

Do čeho ráda investujete peníze?
Do dětí, vzdělání, bydlení, nemovitostí.

Vaše motto:
Nemůžeš? Přidej!

MY INTERIOR SERVICE S.R.O.

Firma se zabývá interiéry kan-
celáři od návrhu po realizaci. 
Druhá aktivita je e-shop, kde 
prodává designový nábytek.

www.myi.cz
www.myishop.cz

Ocenění 
Ocenění Českých Podnikatelek 

2019 – Cena za výjimečný růst 

firmy

Silné stránky:
Houževnatost, osobní přístup, 

zvědavost

Profesní moto:
Peníze jsou na 2. místě

Ing. Lada 
KRSIČKOVÁ
jednatelka a majitelka 
My interior service s.r.o.

v oblasti interiéru kanceláří. Svoji firmu 

My interior service s.r.o. založila po roč-

ním pobytu v Austrálii.Začínala sama 

a do roku přibrala tři zaměstnance.

Jaké byly začátky Vašeho 
podnikání, co všechno jste musela 
investovat, obětovat, změnit, co 
Vám to naopak přinášelo? 

Obětovat jsem nemusela nic, práce mě 

baví a do vzniku firmy jsem se vrhla s nad-

šením a iluzemi. Podnikání mi přineslo 

svobodu a možnost rozvoje.

Měla jste předsevzetí, 
kam chcete dojít?
Ano měla a pevně doufám, že se ještě 

splní.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
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NASKOČIT NA VLNU ŽIVOTA 
A NECHAT SE UNÁŠET 
JEHO NABÍDKAMI

Jana 
SEDLMAJEROVÁ 
výtvarnice, terapeutka 

„Zastává čestnost, dochvilnost a úctu k druhému.“ 

Její hodnotou je svoboda, upřímnost, čestnost, jednoduchost. 

Nikdy neodkládá řešení věcí na „potom“.

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. 

Maluje obrazy s energií a pořádá se-

mináře nebo terapie zaměřené na 

rozvoj osobnosti, pohledem vyššího prin-

cipu.Za svoji výtvarnou činnost získala 

medaili Franze Kafky a cenu Františka 

Kupky. Vystavovala v ČR např. v Galerii 

Bratří Čapků, na Slovensku, v Londýně. 

Její obrazy jsou zastoupeny v kancelá-

řích manažerů a majitelů firem, v sou-

kromých sbírkách, v Kanadě, Německu, 

USA, Francii, Austrálii, na Filipínských 

ostrovech a v Brazílii.

Byla fotomodelkou, herečkou a bě-

hem svého života prošla velkým výtvar-

ným i osobním vývojem. Zdokonalovala 

se v mnoha výtvarných technikách a dnes 

se věnuje především technice air-brush, 

kterou ovládá už od školy a která se prý 

dá naučit praxí a trpělivostí. Vytváří 

plastické obrazy kombinovanou tech-

nikou 3D pod názvem Šperky na stěnu. 

Byla členkou Českého fondu výtvarných 

umění v Mánesu. 

Kdy a jak jste se stala majitelkou 
svého studia?
V roce 1976, kdy jsem definitivně přešla 

z výtvarné agentury Merkur na volnou 

nohu. To se mi o galerii nebo studiu 

mohlo jen zdát, ale stala jsem se OSVČ. 

Od roku 2001 jsem měla galerii a dnes 

vlastním Studio na Vinohradech.

EXISTUJE ZLOMOVÝ OKAMŽIK, 
KTERÝ ROZHODL O VAŠÍ VÝTVARNÉ 
PODNIKATELSKÉ DRÁZE?
Kdysi v minulosti jsem během své dvou-

leté nadšené práce vytvořila tolik obrazů 

k prodeji, že jsem se s nimi vydala na 

výstavu. Zájemci si jich odnesli rovnou 

stovku. To mě utvrdilo v tom, že jdu 

správnou cestou. 

Na co se ve svojí tvorbě 
zaměřujete, v čem spatřujete 
její originalitu a výjimečnost?
Dostala jsem dar vytvořit si svoje know-

-how ve výtvarné činnosti, kterým mohu 

předávat lidem láskou tvořené obrazy, 

vyzařující pozitivitu a láskyplné objetí. 

Jsou prostoupené prvky Feng shui a ne-

potkáte v nich žádné negativní emoce.

Kromě výtvarničení 
věnujete svůj veškerý potenciál 
duchovní praxi, dá-li se to tak 
říci?
Štěstí je volba. Běž, dívej se a ciť, něco se 

vždy stane. To je moje osobní krédo, tím 

se řídím a snažím se ho předávat dál. Za-

světila jsem svůj život kromě malování 

celoživotnímu vzdělávání, zaměřeném na 

kvalitu života. Už 25 let pomáhám lidem 

v jejich těžkých životních situacích. Po-

řádám semináře a poskytuji individuální 

terapie na různá témata. Např. komuni-

kace, zrcadlení, prokrastinace, jak si udr-

žet vnitřní pohodu a kvalita partnerství, 

jak uchopit štědrost života atd.

Provázím a vedu lidi, kteří se potýkají 

se strachy, pocity z lidského selhání, bez-

mocí, opuštěností, výčitkami, manipulací 

i citovým vydíráním, jak chápat proč se 

vše děje a odpouštět. Učím je, jak se umět 

vymezit, říkat ne, jak se postavit k vině, 

trestu, nenávisti a mnoho dalších témat. 

Semináře poskytuji v malé skupině lidí, 

kteří si vzájemně zrcadlí, abychom mohli 

jít do hloubky problémů. Nabízím indi-

viduální 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 pro-

blémů života jako takového, přinášejí po-

moc 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 ohléd-

nout 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 ne-

nechte se zmanipulovat okolím. Každá 

zdolaná překážka vás posílí. 

Studio JS
www.sedlmajerova.cz 

ČESTNÝ HOST
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Petra Adamová
www.ilbagno.cz

Alena Aulíková
1. Český Automotoklub žen Praha

Simona Bagárová
www.krasapomoci.cz

Mgr.Ivana Bachtíková
www.kucharidodomu.cz 

Hana Bártová
www.1zapper.ct

Mgr. Helena Bednářová
www.centrin.cz

Petra Benešová
consulting.benesova@gmail.com

Bea Benková
www.beabenkova.com

Taťána Bojková
www.celebritylook.cz

Mgr. Jana Brabcová
www.grafia.cz

Mgr. Lenka Braunová
www.barbie-obchod.cz

Veronika Brázdilová
www.xerox.cz

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

Ing. Daniela Burianová, LL.M.
www.esop-rtk.cz

Milan Canibal
www.khn.cz

Mgr. Sylva Cerhová
www.arabella-fashion.cz

Ing. Helena Cetlová
www.stredoceske-podnikatelky.cz

Barbora Cornelio
www.epskuryr.cz

Markéta Čechová
www.ipcplast.cz 

Hana Čepová
www.agenturaxact.cz

Lenka Černá.M.A.
www.marketingfordevelopment.com

Ivana Černohorská
www.ncwega.cz

Mgr. Martina Činková
www.atelierprava.cz
www.zakonyvkapse.cz

Radka Dajčová
www.sarm-tbs.cz

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

Lenka Dobiášová
www.koreni.cz

MUDr. Eva Dokoupilová
www.medicalplus.cz

Eva Domenici
www.aquastyl.cz 

Klára Doubková
www.caresse.cz

Štěpánka Duffková
www.stepankaduffkova.cz

Ing. Alena Drašnarová
www.emt-czech.cz

Marcela Dušková
Marcela.dus@seznam.cz

Zdeňka Dušková
www.biopticka.cz

Taťána Džavíková
www.agdprint.cz

Hana Eckertová
www.clarkson.cz

Mgr. Pavlína Eisenhamerová
www.taegutec.cz
www.ja-kouc.cz

Zdeňka Heyn Edlová
www.lubricant.cz

Veronika Elhotová
www.veronikaelhotova.cz

Ing. Jana Erbová
www.kliky.eu

Mgr. Naďa Erbová
www.dddomino.cz

Bc.Vlastimila Faiferlíková
www.totem-rdc.cz

Ing. Marcela Fejtová
Katedra kybernetiky ČVUT

Simona Fink
www.bayern-tschechien.de

Ing. Jana Flanderová
www.lci-d122.org

Eliška Flášarová
www.annemarie-design.cz

Marcela Flídrová
www.agenturaarachne.eu

Mgr.Andrea Fojtíková
www.znacky-plzen.cz

Anna Folaufová
www.NORDranc.cz

Jarka Frančíková
www.marmeladazposumavi.cz 

Aneta Gajdošová
www.agmforestetic.cz

Hana Gawlasová
www.squirepattonboggs.com/en/
profes-sionals/g/gawlasova-hana 

Ing. Alena Gergelová
www.drogeriecentral.cz

Ing. Olga Girstlová
www.flexibuild.cz

Pavla Gomba
www.unicef.cz

Ing. Dagmar Grossmann
www.grossmannjet.cz

Ing. Jiřina Hajduková
www.komas.cz

Bc. Magdalena Halžová
www.skolicka-mh.cz

Helena Harabinová,
Kateřina Urban Samková
www.mypled.com 

Mgr. Monika Hanzlíková
hanzlikova@fusiontherapy.cz

Mgr. Veronika Hanšová
www.proz.com/translator/115760

Bc. Jana Havlíčková, MBA
www.bforb.cz
www.businesskotel.cz

Radovan Havlín, 
Ivo Luňák
www.toors.cz

Ing. Jana Havrdová
www.beautyjana.cz

Prof. MUDr. Jana Hercogová
www.dermatology.cz

Stanislava Heritesová
Weigelová
www.westrans.cz

Ing. Jiřina Hermanová
www.trendsevents.cz
www.virtualnipomocnik.cz

Silvie Holubová
www.cipa4u.cz

Zdenka Homolová
www.nerez-cidlina.cz

Ing. Marči Horová
www.chromservis.cz

Ing. Lenka Horáčková
www.finestra-studio.cz

Zuzana Horáková
www.gastropoezie.cz

Gabriela Horčicová
www.liska.co.at

RNDr. Jitka Hořejšová
www.drhorejsova.eu

Ing. Dana Hrabáková
www.chalk.cz

Gabriela Hrdina
www.utukutu.cz

Ing. Irena Hrčnířová
www.ktatechnika.cz 

Eva Hronová
www.revatech.cz

Ing. Marcela Hrubešová
www.financeproradost.cz

Ing. Ladislava Hřičišťová
www.lasenbroker.cz

Štěpánka Hüblová
www.kvetinka-jh-cz

Ing. Jitka Hurábová
www.ldseating.com

Irena Hušinová
www.strasnickedivadlo.cz

Veronika Hušková
www.dioptraoptik.cz

Taťána Hyťhová
www.dumaletekplzen.cz

MUDr. Jitka Chaloupecká
www.lcandel.cz

Dagmar Chmelířová
www.dagmarchmelirova.cz

Michaela Chovancová
www.dejmedetemsanci.cz

Iveta Churavá
www.obchodulidusky.cz

Dubravka Jaganjacová
www.spondeo.cz

Zdeňka Jandová
www.studiopohody.cz

Jaroslava Haid Jarková
www.henkel.cz

Marie Jehličková
www.cgta.cz

Ing. Dagmar Jelínková
www.economy.rating.cz

Mgr. Irena Jelínková
www.forcorp.cz

Mgr. Jitka Jetlebová
www.jjcoaching.cz

PhDr. Marie Jírů
www.centrumandragogiky.cz

Ing. Olga Dunaj Jurčová
www.beautyslim.cz

Iveta Kafková
kvetinovavazarna@seznam.cz

Petra Kaldová
www.azs98.cz

Ilona Kalová
www.kalatrans.cz 

ADRESÁŘ VÝJIMEČNÝCH OSOBNOSTÍ
Z NAŠICH PUBLIKACÍ

Eva Kaňákova
www.casiopea.cz

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

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

Vlaďka Kennett
www.vladka.co.nz

Mgr. Lilia Khousnoutdinova
www.cestaextaze.cz

Simona Kijonková
www.zasilkovna.cz

Milan Kindl
www.spolvv.cz

Michaela Kinder
www.babyinstyle.cz

Ing. Kamila Kleiblová
www.mcdonalds.cz

Ing. Renata Klimentová
www.km-kov.cz

Jana Kleisner
www.magisartis.cz
www.bpd.cz 

Mgr. Andrea Klimentová
www.identita.eu

Ing. Ilona Klímová
www.aspius.cz

Jitka Klomínková
www.kadernickyatelier.cz

Dr. Renata Kobzová
www.adint.cz

Helena Kohoutová
www.helas.org

Renata Kokrmentová
A-Tour

Eva Komárková
www.in-eko.cz

Darina Kopřivová
www.1.materskecentrum.cz

Iveta Kotenová
www.idama.cz

Mgr. Lenka Kousková
www.fincentrum.cz

Ing. Miroslava Koutná
www.uvex.de

Petra Kovandová
www.kovandovi.cz

Lumír Kozubík
www.sepos.cz

Markéta Krausová
www.wowreality.cz

Ing. Anna Krčmářová
www.lamatex.cz

Ing. Jana Kremlová
www.alika.cz

JUDr. Iva Kremplová
www.ak-kremplova.cz

Veronika Kremzová
www.esthesia.cz

Ing. Eva Krhovská
E.krhovska@volny.cz

Radka Křivánková
www.darkovebaleni.cz

Mgr. Dagmar Křížová
www.orsei.cz

Romana Křížová
www.tradefinance.eu

Ing. Helena Kubartová
www.snella.cz

Ing. Olga Kupec
www.abydos.cz 

Marie Kyselková
www.kvrezac.cz

Gabriela Lagnerová
www.blueland.cz

Olga Landová
Market Point CZ s.r.o. 

Ing. Lucie Lamačová
MUDr. Viera Frantlová
www.akoyapearl.cz

Jana Laštovičková-Grygarová
www.atelier-jana.eu

Renata Lažová
www.facebook.com/lukasovyhracky

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

Ing. Alexandra Lemerová
www.personalconnec.cz

Barbora Lípová
www.blackbrick.cz

Romana Ljubasová
www.incacollagen.cz

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

Ing. Míla Lusková
www.sedmeropaprsku.cz

Petra Lehká
www.martinek.cz

Ludmila Ledecká
www.europapersonal.cz

Šárka Levová
www.stavebninyk9.cz

Ing. Lucie Libovická
www.empiria21.cz

Ing. Marta Lisnerová
www.friza.cz

Hanka Luhanová
www.jogasdetmi.cz

Helena Macháčková
www.odmachacku.cz

Ivana Málková
www.skola-hrou.cz

Ing. Martina Marešová
www.cca.cz

Marcela Mašínová
www.divadelnileto.cz

Ing. Vladislava Matasová
www.jvlfinance.cz

PaedDr. Iva Matulková
www.tamavi.cz

Mgr. Eva Maurerová
www.alfasoftware.cz

Jana Merunková
www.yourchance.cz

JUDr. Hana Mesthene
www.mesthenelaw.cz

Petra Měchurová
www.petramechurova.cz

Jaroslava Michalcová
www.dorletka.cz

Ivana Michalová
www.hoffmeister.cz

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

Ing. Helena Mikulínová
www.callis-inter.cz

Hana Mirosničenková
www.oriskosmetika.cz

Jitka Sofia Mlynarčík
Kudláčková
www.jk.cz

Ing. Jana Mohoritová
www.ac-masaze.cz

MUDr. Marta Moidlová
www.laserplastic.cz

Magdalena Mrákotová
www.procentrum.cz

Šárka Morávková
www.aliastour.cz

Jarmila Mrázková
www.movana.cz

Ing. Lenka Mrázová
www.lmentio.com

Eva Moravcová
www.chiarobaby.cz

Mgr. Lucie Nápravová
www.trustframe.cz

Michaela Naušová
www.michaelanausova.com

Elizabeth Amelia Neale
speachandlanguage@neale.cz

Ing. Monika Nebeská
www.vsestary.cz

Eva a Karel Nejedlí
www.metodarus.cz 

Eva Němcová
www.farmers.cz

Jana Němečková
www.blueholiday.cz

Taťána Nepustilová
www.tlc.cz

Marie Nováková
www.svatebni-saty-adina.cz

Ing. Marta Nováková
www.u-sluno.cz

Helena Novotná
www.helenanovotna.cz

Mgr. Daniela Okrouhlá
www.sklenicezdravi.cz

Renata Páchová
www.weddingchateau.cz

Ing. Hana Palečková
www.rattay.cz

Lenka Papadakisová
www.expertis.cz

Dominika Pašková
www.perfect-world.cz

Soňa Paveleková
recepce@stop.cz

Mahulena Pertlová
www.kama.cz

Ing. Marie Petrovová
www.osvobozenadomacnost.cz

Ing. Alena Pexídrová
www.toypex.cz

Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová
www.pupp.cz

Eva Klug Plachá
www.nehtyzlin.cz

Marta Plecitá
www.veselanohavice.cz

Petra Plemlová
www.unuodesign.cz

Dagmar Plevačová
www.henkel.cz

Optika Pleyerová
www.ocnioptik.eu

Mgr. Jarmila Podhorná
www.nadeje-byliny.eu

Mgr. Tereza Podhorská
www.muzespodnikat.cz

Jiří Pokorný
www.agentura-perseus.cz 

Lucie Poláková
www.janbecher.cz

Ing. Ivana Poláková
www.dokazucokoli.cz

Jitka Polášková
Prezident Č. svazu aerobiku

Mirka Poráčová,
Ladislav Poráč
www.garamond.cz
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Pavla Polišenská
www.icecafe.cz

Hana Portová
www.alfe.cz

Michaela Povýšilová
www.technoaqua.cz

Mgr. Šárka Prachařová
www.aabys.cz

Ing. Radka Prokopová
www.alcaplast.cz

MUDr. Miloslava Prokopová
Moskalyková
www.uem.cz

Ing. Dagmar Prošková
www.ric-most.cz

Markéta Puzrlová
www.abix-europe.com

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

Jiřina Regietová
www.vanocnidum.cz

Monika Rechbergová
www.monre.cz

Olga Rochowanská
www.rochowanska.cz

Jaroslava Rosová
www.sabbia.cz

JUDr.Václav Růžička
www.alkom.cz
www.zamekberchtold.cz

Jozefína Růžičková
www.dzemyrosegarden.cz

Iva Rychecká
www.brotrans.cz

Ing. Diana Rysková
www.medirol.cz

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

Petra Řehořková
www.petraclinic.cz

Jana Sedlmajerová
www.janasedlmajerova.cz

Sonja Shihaoui
wellness

Ivana Schmidtová
www.recyplast.cz

Jitka Schmiedová
Česká spořitelna a.s.

Doc. Ing. Věra Seifertová
www.vscrhl.cz

Renáta Sedláčková
www.tvrztrebotov.cz

Jiřina Sinkulová
www.darovanskydvur.cz

Lenka Šindelářová
www.chalupapohadka.cz

Ing. Hana Skallová
www.1kspa.cz

Anastazie Skopalová
www.originalatok.cz

MUDr. Miroslava Skovajsová
www.buprague.cz

Marta Slánská
www.maxima.cz

Ing. Jana Slováková
www.komfi.cz

Alena Smejkalová
www.autodilylitvinov.cz

Alexandra Smejkalová
www.nuskin.com

Veronika Stejskalová
www.stellart.cz

Jana Stuchlová
stuchlova.jana@seznam.cz

Nina Provaan Smetanová
www.muzeumgastronomie.cz

Marie Stránská
www.eko-mil.cz

Jan Sušánka, EFA
www.jansusanka.cz 

Ing. Terézie Svátová
www.terezie.eu

Eva Svobodová
www.asmp.cz

Ivana Šachová
www.scanquilt.cz

Libuše Šantorová
www.kavarnalamborghini.cz

Ing. Romana Šedá
www.czechbusinessclub.cz

Lucie Šenková
www.imfit.cz

Dr. Bohuslava Šenkýřová
www.vsfs.cz

Jana Ševčíková
www.turpress.cz

Jitka Ševčíková
www.hladinaalfa.cz

Irena Šikulová
www.in-spirace.cz

MUDr. Jana Šklíbová
www.progyn.cz

Ing. Renáta Šlechtová
www.proaccounting.cz

Ing. Martina Šmuclerová Sládková
www.smucler.cz

Dagmar Šoupalová
www.freevogue.it

Anna Šperlová
www.excellentnizena.cz

Ing.Kateřina Šrámková
www.zamekloucen.cz 

Ing. Lenka Šťastná
www.bpwcr.cz

Ing. Eva Štěpánková
www.ryor.cz

Ing. Helena Štěpánová
www.aspekt.hm

Mirka Švábová, 
Milan Šváb
www.funmio.cz

Jindra Švarcová, DiS.
www.optikasvarc.cz

Markéta Švedová
www.recruit.cz

Ing. Jana Švenková
www.mazars.cz

MUDr. Oldřich Šubrt
CSc., MBA
www.programhplus.cz 

MUDr. Ludmila Šulcová
Hejnalová
www.plasticka-chirurgie

-sulcova.cz

Michaela Švorcová
www.karelhadek.eu

Karla Tallas
www.karlatallas.com

MUDr. Barbara Taušová
www.cmcpraha.cz

Renata Telínová
www.scanservice.cz

Martina Taborsky
www.fashionmartina.eu

Lucie Tomášková
www.krimi-ltsezam.cz

Luďka Tomešová
www.tiskarnalt.cz

Eliška Tomková
www.elisha-mode.cz

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

PhDr. Martina Trojanová
www.psycholog-trojanova.cz

Mgr.Radka Trylčová
www.rhkpk.cz

Dana Uhříková
www.ekologickytisk.cz

Veronika Ujčíková
info@veronique.cz

Mgr. Eva Urbanová
www.edworktest.cz

Liběna Valentová
www.floristka.websnadno.cz

MUDr. Lucie Valešová
www.duovize.cz

Jaroslava Valová
www.siko.cz

Štěpánka Vaňková
www.sanatorium-kolin.cz

Irena Vavrušková
www.vlasovestudiovavruskovi.cz

Linda Vavříková
www.firmanazazitky.cz

Vegall Pharma
www.vegal.cz

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

PhDr. Jana Veselá
www.atelierstribra.cz

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

Petra Veselá
www.zlatykoralek.cz

MUDr. D. Vídenská
www.krasa-zdravi.cz
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I když dnes lékařská věda dosahuje 
netušeného rozvoje, přibývá čím dál tím více 
nových onemocnění a dokonce i takové, na 
jejichž vzniku mají podíl syntetické léky.
Lidstvo se proto začíná čím dál tím více 
obracet k přírodním metodám i prostředkům, 
tedy hlavně bylinám.
K nejnovějšímu odvětví fytoterapie patří 
gemmoterapie, zvaná též medicínou 
pupenů. Tyto prostředky vyrobené ze 
zárodečných tkání mají nejen účinky léčivé, 
ale i regenerační.
Různé sestavy tinktur pomáhají řešit 
různé druhy gynekologických problémů, 
zlepšují zánětlivé stavy gynekologických 
orgánů, odstraňují výtoky, pomáhají upravit 
menstruační cyklus, posilují hormonální 
soustavu. Je celá řada případů, kdy se 
zabránilo operaci cyst a myomů a to jen 

užíváním těchto tinktur. Též potěšitelné 
jsou výsledky u sterility - máme řadu „těch 
našich dětí“ v republice i mimo ni. Je to vždy 
potěšitelné i nadějné, že na tom měla hlavní 
podíl příroda.
Které tinktury jsou zde účinné: 
jeřáb ptačí, lékořice, maliník, měsíček, 
kotvičník.
Také při řešení mužské sterility jsou 
prostředky velice účinné: 
maralí kořen, dub, kotvičník, březové 
jehnědy.
Nadějnými prostředky v boji s nádorovým 
onemocněním jsou sestavy, které mohou 
pomáhat v prevenci, při léčbě i při doléčování.
Gemmoterapeutika jsou nadějné prostředky, 
které jsou a budou čím dál tím více využívány 
k udržení dobrého zdravotního stavu, který 
je potřebný v každém období života.

regenerační a léčebná metoda 3. tisíciletí 
a její možné využití při řešení gynekologických problémů

G E M M O T E R A P I E

   
při zánětlivých 
onemocněních ženských
orgánů

 

Podporuje zdravou funkci enského 
ústrojí, posiluje obranu organismu v boji 
s neádoucími mikroby. Sestava z tinktur 
psobí proti plísním i bakteriím a pispívá 
k dkladnému prokrvení enských orgán 
a jejich bezproblémové innosti. 
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