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OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

75 % FINALISTEK
VEDE RODINNÝ BYZNYS
PŘEDSTAVUJEME VÍTĚZKY 13. ROČNÍKU
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 2020
Podmínky soutěže splňovalo 32 598 kandidátek. Z nich bylo na základě ratingu nominováno
1411 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a do finále se pak dostalo 56 podnikatelek.
Jejich obrat v roce 2019 dosáhl 2,2 miliardy Kč a zaměstnávaly zhruba 900 lidí.
Tři čtvrtiny společností, vlastněných letošními finalistkami, jsou rodinnými firmami.

dočeském kraji a má do 10 zaměstnanců.
Velmi zajímavé je, že až 53 % finalistek
provozuje své firmy méně než 15 let a jen
15 % z nich pak více než 26 let. Z toho je
patrné, že už i ženy, které nemají dlouhodobé podnikatelské zkušenosti, dokážou
dosáhnout v této prestižní soutěži velmi
dobrých výsledků. V dnešní době, kdy
se s ohledem na pandemii značně mění
ekonomické prostředí téměř ve všech oborech podnikání, bude velmi důležité, jak
rychle se podnikatelky dokážou měnícím
se podmínkám přizpůsobit. Jak jsem měl
možnost se s některými finalistkami seznámit, nemám o jejich podnikatelských
schopnostech žádné pochybnosti,“ sdělil
Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit
Bureau, a.s.
Generálním partnerem 13. ročníku
Ocenění Českých Podnikatelek bylo

ČSOB. Hlavními partnery se staly společnosti Microsoft, DAQUAS, Generali
Česká pojišťovna a Vodafone. „Covid-19
spustil mimořádnou vlnu digitalizace po
celém světě a zásadně změnil způsob, kterým pracujeme. Všichni mnohem více používáme online nástroje. Vodafone spustil
nejrychlejší gigabitové širokopásmové připojení a počet nových aktivací překonal
naše očekávání. Velký zájem o rychlý internet vidíme jak u nových zákazníků, tak
u stávajících, kterým navyšujeme rychlost.
Internet je v této době zásadním nástrojem
k tomu, abychom všichni mohli zůstat ve
spojení,“ říká Viktoria Korabelniková,
obchodní ředitelka Vodafonu pro oblast
internetu věcí v Česku.
Auditorem 13. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK byla společnost
Esop.

T
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Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK 13 let představuje a vyzdvihuje příběhy úspěšných podnikatelek,
které se v určité fázi svého života rozhodly postavit se na vlastní nohy a rozjet
svůj byznys. Pro některé bylo tím impulsem narození dítěte, ztráta zaměstnání
nebo touha převzít odpovědnost za svou
budoucnost a rozvíjet projekty, které jsou
jim blízké. „Rok 2020 a současný zkom-

plikovaly jejich aktivity. Žen-podnikatelek
se to týká snad dvojnásob. Řada z nich
se totiž musí nejen věnovat rozvoji svého
byznysu, ale také zajistit ještě ve větší míře
péči o své rodiny a vzdělávání dětí. Navíc,
protože jsou i významnými zaměstnavatelkami, se musí postarat i o lidi, kterým
dávají práci. Jsem velmi ráda, že díky
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK
se všem těmto úspěšným ženám dostává
uznání a ocenění jejich práce, které si
bezesporu zaslouží,“ říká zakladatelka
projektu Ocenění Českých Podnikatelek
Helena Kohoutová.
Nad 13. ročníkem projektu OCENĚNÍ
ČESKÝ PODNIKATELEK převzalo záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky. Odborný garant soutěže
CRIF – Czech Credit Bureau na základě
splnění podmínek soutěže vybral 32 598
kandidátek na zisk ocenění. Z nich bylo
na základě ratingu nominováno 1411
semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Do finále se pak dostalo
56 podnikatelek. „Z našich aktuálních
statistik vyplývá, že největší část finalistek
podniká v Praze, v Jihomoravském a Stře-

MALÁ FIRMA
1. AVIAN – M.Z. s.r.o.		
Petra Lauberová
2. EKO-MIL s.r.o.			
Marie Stránská
3. Nová škola – DUHA s.r.o.		
Zita Janáčková
STŘEDNÍ FIRMA
1. PFERDIMEX s.r.o.		
Martina Burešová
2. MEDIROL s.r.o.			
Diana Rysková
3. PETSATUR s.r.o.		
Dana Javoříková
VELKÁ FIRMA

ZAKLADATELEM PROJEKTU OCP JE AGENTURA HELAS

1. AWEC Aluminium Products s.r.o.
Kateřina Beránková

podnikatelky a podnikatele, vytvářet obchodní příležitosti a rozvíjet

2. AC-T servis, spol. s r.o.		
Jana Erbová

Agentura Helas byla založena v roce 1997 s cílem sdružovat české

radičně si úspěšné podnikatelky
rozdělily ceny v kategoriích podle
velikosti jejich firmy. Rozdána byla také
čtyři zvláštní ocenění pod patronací generálního a hlavních partnerů projektu.
Záštitu ročníku udělilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky.
Patronkou celého ročníku byla Kateřina
Šrámková, majitelka a jednatelka zámeckého resortu Zámek Loučeň: „Když jsem
se stala patronkou projektu Ocenění Českých Podnikatelek, nikdo z nás netušil, jak
netypický rok přijde. De facto není žádná
firma, které by se současná situace nedotkla, a to ten rok ještě zdaleka neskončil.
Myslím si, že dnes, ještě více než jindy, je
potřeba ocenit ženy, které stojí v čele svých
firem, a jako kapitánky vedou svoje pomyslné lodě v bouři, kterou nikdo nečekal,
a neměl možnost se na ni připravit. Tato
bouře se vymyká všemu, co jsme za posledních 30 let v české ekonomice všichni
zažili a víme, že to v té bouři musíme
ustát. Po každé bouři vyjde slunce, ať je
jakkoli dlouhá a silná. Vyhlášení vítězek
je tak symbolickou podporou v této nelehké
době.“

VÍTĚZKY 13. ROČNÍKU
PROJEKTU:

vztahy mezi podnikateli a ekonomickými odborníky. Na této myšlence byla založena Podnikatelská platforma Helas. K jejímu naplňování jí slouží projekty: Helas New Encounters Club, Cosmopolitan
Executive Helas Ladies Club, Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů a nově Ocenění Českých Exportérů. Cílem všech
projektů, které spojuje myšlenka a vize „Budujeme hrdé Česko“, je
kultivování českého podnikatelského prostředí, podpora a ocenění
českých firem s důrazem na etický byznys.

PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS

PPH sdružuje české podnikatele, podnikatelky, manažery a majitele
firem. Osobnosti, které jsou zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé
a především, které se jen tak nevzdávají. Firmy, které jsou členy,
jsou prověřené odborným garantem a jsou důvěryhodnými klienty
i dodavateli. V platformě je každoročně osloveno cca jedenáct tisíc
českých firem. Díky tomu vznikla vzácná možnost vytvořit si vlastní
– společné mikroklima, kde se dobré české firmy mohou vzájemně
podržet. Spolupracovat spolu, vědět, kdo je kdo, na koho je možné se
spolehnout, hledat nové zdroje, nepřestat věřit. Chránit svou svobodu

3. Advantage Consulting, s.r.o.
Olga Hyklová
CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ
PODNIKATELKA
ETIFLEX, s.r.o.			
Lucie Hotařová
CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST
FIRMY – pod patronací TC
Business School
TREVILE s.r.o.			
Veronika Cipínová
CENA ZA DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACI – pod patronací
Microsoft & DAQUAS
Základní škola s rozšířenou výukou
jazyků Magic Hill s.r.o.		
Martina Olivová

a postupovat kupředu, díky důvěryhodným doporučením a vztahům
a zapojeným odborníkům a profesionálům. Podnikatelská platforma
vytváří síť spolehlivých kontaktů a přátelských vztahů.
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz
I www.oceneniceskychlidru.cz I www.helas-ladies-club.cz

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
– pod patronací
Generali České pojišťovny
ECOAR spol. s r.o.			
Anna Gališinová

I www.oceneniceskychexporteru.cz
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OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

PARTNEŘI 13. ROČNÍKU
PROJEKTU OCP
GENERÁLNÍ PARTNER

ODBORNÝ GARANT

ČSOB

CRIF – Czech Credit Bureau

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na
trhu finančních služeb v České republice,
je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group, která aktivně
působí především v Belgii a v regionu
střední a východní Evropy. Na českém
trhu působí skupina ČSOB zejména pod
obchodními značkami ČSOB a Poštovní
spořitelna. Své služby skupina ČSOB poskytuje všem klientským segmentům,
tj. fyzickým osobám, malým a středním
podnikům, korporátní a institucionálním klientům.
ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb,
včetně produktů a služeb ostatních společností skupiny ČSOB, zejména: Hypoteční
banky, ČSOB Pojišťovny, ČMSS, ČSOB
Penzijní společnosti, ČSOB Leasingu,
ČSOB Factoringu, Patria Finance a Ušetřeno.cz. Do produktového portfolia skupiny ČSOB kromě standardních bankovních služeb patří například financování
potřeb spojených s bydlením (hypotéky
a půjčky ze stavebního spoření), pojistné
produkty, penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv, specializované služby (leasing a factoring), služby
spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích. Skupina ČSOB pečlivě
naslouchá potřebám svých klientů a nabízí
jim nikoliv jen produkty, ale i nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí produkty ČSOB Pojišťovny.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny
CRIF, která byla založena v roce 1988
a od té doby prošla velmi dynamickým
rozvojem. Dnes již působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes
5 000 zaměstnanců vytváří služby pro
více než 55 000 společností a 310 000
spotřebitelů.
CRIF poskytuje v České republice
a Slovenské republice svým klientům
aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách
z ČR a SR čerpající z více než 85 informačních zdrojů.Volitelným modulem
aplikace Cribis je mezinárodní služba
SkyMinder umožňující prověřování více
než 200 milionů společností z 230 zemí
a území světa.
Firma nabízí rovněž komplexní řešení
pro oblast řízení úvěrových rizik a pod
značkou iRating pokročilé nástroje pro
hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit. Společnost CRIF je
také organizátorem Bankovního registru
klientských informací, jehož prostřednictvím si banky vyměňují informace
o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů
a Nebankovního registru klientských informací, který shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o klientech a zajišťuje jejich zpracování. Společnost rovněž
provozuje registr finančních poradců
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ELIXIR, který je přehlednou databází
profesních údajů finančních poradců,
makléřů, agentů a dalších zprostředkovatelů finančně-poradenských služeb na
českém trhu. Registr platebních informací REPI byl společností CRIF založen
za účelem sdílení platebních informací
mezi jednotlivými členy, kteří poskytují
svým klientům služby založené na splátkách – půjčkách, nákupech na splátky
nebo nákupech na fakturu.

AUDITOR
Esop účetní a daňová
kancelář
Společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. je ve svém oboru středně velkou účetní a daňovou kanceláří, která
se zabývá vedením účetnictví, daňovým
poradenstvím, auditem a lektorskou
činností pro podnikatelské subjekty,
neziskové organizace, příspěvkové organizace, města a obce.
S řadou klientů v současné době mimo
jiné řeší EET, generační výměny v rodinných firmách a další možné dispozice
s firmami. Společnost má oprávnění Komory daňových poradců ČR a Komory
auditorů ČR. Své služby se snaží poskytovat maximálně diskrétně, vstřícně a se zárukou. Společnost řídí Ing. Daniela Burianová, LL.M., která vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze, absolvovala
profesní studium Master of Laws LL.M.
korporátní právo a správa podniku se

zaměřením na obchodní právo s důrazem na správu a řízení společností. Je
auditorkou, daňovou poradkyní a lektorkou seminářů v oblasti účetnictví a daní.
V Komoře daňových poradců je členem sekce pro neziskové organizace
a věnuje se metodické pomoci klientům
z podnikatelské oblasti a neziskových
organizací a v současné době studuje
Master of Business Administration –
MBA. Společnost má 20 zaměstnankyň
pracujících v odděleních auditu, finančního a mzdového účetnictví a daňového
poradenství. V rámci svého proklientského přístupu vyznává motto „Počítáme s Vámi a pro Vás“.

HLAVNÍ PARTNEŘI
Vodafone Czech Republic
Vodafone Czech Republic je od roku
2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone
Group. V České republice poskytuje
služby více než 3,9 milionu zákazníků.
Od roku 2007 přináší komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky
prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje přes 1,5 milionu
firemních SIM karet.
Po integraci UPC Česká republika
v červenci 2019 se Vodafone rozrostl
o 1,5 milionu domácností připojených
k síti nové generace, která poskytuje
více než půl milionu zákazníků služby
vysokorychlostního pevného internetu,
půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů pevné
telefonní služby. Vodafone už několikrát
dostal ocenění Best in Test za kvalitu
hlasových služeb a datových přenosů na
základě testů provedených společností
P3 communications.
Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť
LTE 99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu,
a to 99 % českých domácností. Kromě
toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového
internetu věcí NB-IoT a v prosinci téhož
roku spustil komerční provoz. Vodafone

se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke globálním
Cílům udržitelného rozvoje (SDGs)
a prostřednictvím technologií mění budoucnost k lepšímu. Vodafone chce dál
přispívat k digitální společnosti, která
bude pestrá a otevřená všem bez rozdílu
věku nebo pohlaví, a zavázal se do roku
2025 zlepšit život miliardě lidí.
Zaměstnanci firmy věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více než 7500
hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení
dostala mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických
sociálních inovací, které zlepšují život
společnosti a znevýhodněných skupin.
Vodafone přispívá i k ochraně životního prostředí – do pěti let chce snížit
environmentální dopad svého podnikání na polovinu. Více informací na
www.vodafone.cz.

Generali Česká pojišťovna
Generali Česká pojišťovna představuje
moderní finanční institucí se silnou
znalostí českého trhu a mezinárodním
zázemím. Její kořeny sahají hluboko do
19. století. V současné době je největší tuzemskou pojišťovnou s tržním podílem
28,7 %. Kromě individuálního pojištění
nabízí pojistná řešení pro malé, střední
a velké firmy v oblasti podnikatelských,
průmyslových, technických a zemědělských rizik. Velikost pojišťovny a její stabilita zaručují, že bude za všech okolností
schopná dostát svým závazkům. Stejně
jako přinášet zásadní technologické inovace i rychlé a profesionální služby.
Podpora jednotlivců a firem je nedílnou součástí aktivit Generali České pojišťovny. Dlouhodobě přispívá nejen na
četné charitativní projekty, ale podporuje
i své zaměstnance, aby byli sami v této
oblasti aktivní. Stovky zaměstnanců
pojišťovny se tak pravidelně zapojují do
dobrovolnických aktivit a společně odpracovali pro dobrou věc již desítky tisíc
hodin. Ocenění Českých podnikatelek
pojišťovna podporuje prostřednictvím
své dceřiné společnosti Generali Česká
distribuce, a.s.

Microsoft v České republice
Společnost Microsoft byla založena
v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb, zařízení a řešení, které pomáhají lidem a firmám po
celém světě plně realizovat jejich potenciál. Odpovědnost vůči zemi, v níž působíme, vždy byla součástí naší strategie.
Podporujeme oblasti, které jsou klíčové
pro konkurenceschopnost ČR a v nichž
může mít naše zapojení významný dopad. V ČR se zaměřujeme na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a související modernizaci školství
a výuky, podporu inovací a podnikání
(start-upů), posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí technologií, a využívání
IT pro zapojení znevýhodněných lidí do
práce a zefektivnění práce neziskových
organizací.
Rozvoj podnikání podporuje i obchodní model Microsoftu – spolupracujeme s více než 3000 partnerskými
firmami, většinou malými a středními
podniky, které pro své zákazníky vyvíjejí
řešení postavená na našich technologiích.
Dohromady zaměstnávají na 40 000 lidí,
což je významný příspěvek k podpoře
zaměstnanosti a rozvoji inovací v ČR.
V Česku působíme od roku 1992.
DAQUAS

Posláním společnosti DAQUAS je pomáhat, aby IT lidem pomáhalo. Věnuje
se mu od založení v roce 1991 a ovlivňuje oborové kolegy nejen v České
republice, ale i na dalších světadílech.
Činnost společnosti DAQUAS spočívá
v zajištění těch částí IT, kterým se obvykle nedostává přiměřené pozornosti,
ale přesto mohou mít zásadní dopad na
výsledky. Věnujeme se otázkám licencí
a jejich optimálního pořízení, otázkám
komunikace mezi světem IT a ostatními
světy, na nichž žijí lidé, kteří IT potřebují. Jsme partnerem profesionálním
„ajťákům“ a propojujeme správné lidi
či firmy dohromady tak, aby výsledný
efekt byla stabilní, úspěšná spolupráce,
díky níž IT správně podporuje hlavní
zaměření firem.
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OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

HELENA KOHOUTOVÁ
ZAKLADATELKA PROJEKTU
OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

JE POTŘEBA DÍVAT SE DOPŘEDU,
NEOHLÍŽET SE
TEXT: KATEŘINA ČERNÁ

Poslední rok Helasu

přinesl úplně novou etapu,
doslova transformační

a plnou změn. Povězte mi,
jak jste jej prožívali a co

FOTO: ONDŘEJ KOŠÍK A JAN FAUKNER

vnímáte jako největší posun?

Na začátku bylo velmi důležité si vnitřně
vyjasnit, že na pocitu ztráty se nedá stavět. Bylo potřeba dívat se dopředu a neohlížet se. Každý si vytváří svůj vesmír,
a proto je důležité k sobě pustit nové informace, přijmout změny a hledat nové
možnosti, cesty a propojení. Je dobré se
stále vzdělávat a rozvíjet svou osobnost.
Celých 12 měsíců se v Helasu vzděláváme
a posouváme. Mnoho aktivit se děje online a vzhledem k tomu, že jsme první
online akce začali dělat již před šesti lety,
daří se nám tuto oblast naprosto přirozeně rozvíjet. Ať už jde o webináře, nebo
online talk show s osobnostmi, rozvoj
e-platformy. Myslím, že pro naše členy je
mimořádně cenné to, jakým způsobem
spolu mohou sdílet informace v rámci
naší komunikační platformy. Měli jsme
jedinečnou možnost vytvořit prostředí,
kde se podnikatelé navzájem podporují
a díky sdíleným informacím dokážou
rychleji řešit své aktuální potřeby. Je
to zároveň skvělý nástroj k profesnímu
i osobnímu růstu.

H

elena Kohoutová je typ pracovitého vizionáře, člověka
s výjimečnou schopností věcem
dát přesah a posunout je pozitivním směrem. Díky její obrovské
energii a schopnosti propojovat
lidi i témata vznikají již dvacet
dva let projekty, které podporují
české podnikání.

Dobu Covidu jste v Helasu

uchopili jako příležitost pro

firemní i osobní růst. Co přinesla
tato zkušenost Vám osobně?

Začnu tím pozitivním. Byl to pro mě
nádherný rok se synem, s rodinou. I když
jsme si sáhli na dno, prožili jsme nádherné chvíle spolu. Také jsem si uvědomila, jak lidé sami sobě škodí a že nežijeme v laskavosti sami k sobě. Zdraví by
mělo být v každém případě na prvním
místě. Často si říkáme, že něco musíme,
nemáme na sebe čas.
Uvědomila jsem si také, že opravdu
není cesty zpět, a protože miluji pohádky a bajky, tak se mi v té souvislosti
vybavuje pohádka o třech bratrech. Jen
ten, který se neohlédl a šel stále dopředu
dostal princeznu a království. To, že jsem
byla ochotná přijmout příležitosti a měla

odvahu, souviselo i s mnoha změnami
v soukromí, které jsou propojeny s pracovním životem. Měla jsem odvahu pronajmout svůj byt, odletět s celou rodinou
na Kypr a pracovat na dálku. Poslechla
jsem intuici a využila příležitostí, které
mi přišly do cesty.
To muselo být velmi náročné,
zvládnout s malým dítětem

a prací tak velké osobní změny...

Mohla jsem si říct, že to není možné
zvládnout, ale musela jsem to zvládnout.
Vše se dělo naráz. Transformace bydlení,
kanceláře, firmy a nějakou dobu život
v krabicích. Bylo to nesmírně fyzicky
a psychicky náročné. Věděla jsem, že
to celé má důvod a poslouchala intuici. V den, kdy jsme se rozhodli, že odletíme, navíc zemřel dědeček v Anglii.
Ještě jsme stihli uspořádat v Klášteře
online pohřeb.
Nakonec jsme sehnali poslední tři letenky a napjatě čekali na výsledky covid
testu. To, jestli skutečně odletíme, jsme
do poslední chvíle nevěděli. Volali jsme
tam pořád dokola a nakonec se nám
ozvali necelou půl hodinu před tím, než
měl přijet taxík na letiště. Naše testy se
totiž zatoulaly a byl to skutečný adrenalin. Přílet na Kypr byl ovšem magickým

výjimečné ženy

7

zážitkem. Přímo před námi se objevila
bílá holubice. Věřím ve znamení a tento
zážitek se mi spojil s dědečkem z Anglie
a jeho energií.
Co byla v tomto období největší
výzva pro Helas?

Těch bylo hned několik. Naše náklady
dvacet dva let budované firmy, postavené
z velké části na eventech, mě donutily
opravdu rychle reagovat, přemýšlet
o tom, jak nejlépe novou situaci uchopit.
Pracovala jsem téměř 24 hodin denně
a skoro jsem nespala, ale nemusela jsem
nikoho propustit, ani se zbavovat externistů. Dokonce jsme tým nakonec ještě
rozšířili. Vzdělávali jsme se společně pod
taktovkou paní Tamary Šindelářové z Palatinum a tím jsme docílili ještě lepší spolupráce a efektivnější komunikace. Cítila
jsem celou dobu velkou ochotu společně
jít dál, učit se nové věci a být spolu dohromady lepším týmem, který nereptá
a nestěžuje si na to, co nemůže změnit,
ale hledá řešení.
Stále pokračujeme ve vzdělávání v oblasti nových technologií a účastní se stále
celý tým. I když nebudou všichni tyto
vědomosti využívat v plném rozsahu, je
z mého pohledu důležité, aby věděli, proč
se některé věci nastavují jinak. Chápou
pak lépe důvody a potřebu změny. Také
je to o pozitivní progresivní zvědavosti,
která otevírá dveře k „novým zítřkům“.
A jaké budou? Kouzlo je právě v tom, že
se ty dveře otevírají postupně.
Čeho si na svém týmu ceníte
nejvíce?

Nasazení, osobního zájmu, loajality,
nadšení, pracovitosti. Jsme malý tým
a je mezi námi velká důvěra a cítím silně
především tu osobní účast. Jsem na svůj
tým velice hrdá.

schopnost nastavit si rovnováhu a hranice v práci i v rodině, aby vše nestálo
jen na nás, ale bylo to rozděleno rovným
dílem.
Jak vypadá Váš pracovní den
v době pandemie?

V čase se vše měnilo v závislosti na okolnostech. Měli jsme na Kypru lockdown
již od listopadu a tehdy můj pracovní

den začínal deseti kolečky okolo domu,
abych měla pohyb. Za dva měsíce jsem
ušla vzdálenost Paříž-Londýn. Při tom
jsem poslouchala psychologické přednášky a inspirativní podcasty. Teď pro
změnu začíná ráno tím, že vypravuji
syna do školky a navazuje maraton
online schůzek, porad mého týmu,
natáčení videí, podcastů. Vše se vyvíjí
organicky. Část dne trávím se synem,

chodíme na procházky, malujeme,
hrajeme si a večer se pak znovu vracím
k našim projektům.

rozhovory, webináře.

Největší novinkou v naší platformě je
způsob, jakým jsme projekty propojili. Mnohé z nich skvěle fungují již
dvacet dva let a my jsme měli potřebu
vše zastřešit pomyslným ochranným
deštníkem, který charakterizuje, co je
podstatou naší práce. Slogan Budujeme
Hrdé Česko přesně vystihuje náš záměr.
S tím souvisí také nová podoba webu
a mnoho dalších věcí.
Intenzivně se věnujeme nově pojatému zpravodajství HELAS BYZNYS
NEWS, v němž přinášíme nejen zajímavé rozhovory s osobnostmi českého
byznysu, příběhy tradičních značek,
představení unikátních produktů a služeb, ale také inspiraci a lifestylová témata. Toto zpravodajství je rozděleno
do sedmi oborových kategorií a díky
tomu si každý najde pohodlně svou oblast zájmu. Všechny novinky, které dnes
v Helasu vznikají, reflektují potřeby lidí
v naší platformě a řídíme se především
tím, co cítíme, že by jim mohlo pomoci.
Takovým příkladem jsou například
i České dárky. Snažíme se tímto způsobem podpořit české výrobky a stále
jejich portfolio rozšiřujeme.

rychle na nové možnosti...

Krásným příkladem je i kolekce

Jakou roli ve Vašem životě
hraje štěstí?

Bez určité dávky životního štěstí by to nešlo. Štěstí ovšem musíte jít naproti. Přeje
připraveným. Desetkrát uděláte něco, co
by pro ostatní bylo moc pracné, obtěžující, nedůstojné, nemilé, nebo rozrušující
a když toto absolvujete a snášíte kritiku,
nepohodlí, nepochopení, omezování
i zradu, přesto jdete dál a neremcáte,
nestěžujete si, v té chvíli přijde na řadu
štěstí. Ten, kdo nešel touto cestou, vidí
jen tento jediný okamžik.
Zájem českých firem zapojit

se do soutěží jako je Ocenění
Českých Podnikatelek,

Ocenění Českých Lídrů,

nebo nově Ocenění Českých
Exportérů neopadá,

Díky komunikační platformě je

pro ně tou největší motivací?

a novinky, nabízet své služby,

právě naopak. Co myslíte, že je

U všech soutěží jsme zaznamenali rekordní zájem. Sleduji opravdu velkou
chuť českých podnikatelů se propojovat
a čerpat ze společných aktivit. Myslím,
že si stále více uvědomují, jaká je síla
ve sdílení. Soutěže mají úspěch právě
proto, že je zde silná zpětná vazba,
ocenění jejich práce a všeho, co společnosti přinášejí. Z mého pohledu je to
jeden z mála pozitivních momentů pro
ty firmy. Je potřeba starat se o to, aby
si tito lidé uvědomili svou sílu a hodnotu. Například Ocenění Českých Lídrů
a Ocenění Českých Exportérů vzbudilo
mnohonásobně větší zájem, než jsme
čekali. Na tom je jasně vidět, jak velký
má naše práce smysl.

možné sdílet užitečné informace
nebo výrobky, pořádat schůzky,
Ne všichni si zvykají stejně

Každý má své tempo a důležitá je zejména
v této době chuť se učit a rozvíjet se. Právě
to se snažíme podpořit, a proto je také Helas tým neustále k dispozici a připravený
naučit naše členy orientovat se v novém
prostředí. Děláme zdarma konzultace
a pomáháme jim tak v osobním růstu.
Jste typ vizionáře se spoustou
nápadů. Jaké další novinky
chystáte?

Přesněji jsem typ pracovitého vizionáře,
který své nápady kontinuálně rozvíjí.

šperků HRDÝ LEV...

Ano, hrdost a síla lva je spojena ve
šperku, který je krásným dárkem jak pro
ženy, tak pro muže. Za jeho prvotním návrhem stojí významná česká designérka
Barbora Klimsz a do podoby luxusního
šperku jej pak převedl náš přední šperkař Aleš Bergl z BERGL DIAMONDS.
S panem Berglem rovněž připravujeme
kolekci šperků inspirovanou mandalami,
vytvořenými pro Helas Petrou Volenec
Němečkovou z La Petien. Takže je rozhodně na co se těšit.

Co považujete za úspěch?

To, když má člověk schopnost najít cestu.
Schopnost pochopit, co to znamená mít
se rád. Za úspěch považuji to, když člověk dokáže odhodit ego ve chvíli, kdy
zuří a zklidní se tím natolik, aby mohl
začít tvořit nový vesmír. Úspěch je také
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www.helas.org I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz I www.hnec.cz I www.oceneniceskychlidru.cz
www.oceneniceskychexporteru.cz I www.helas-ladies-club.cz

výjimečné ženy

9

1. MÍSTO
V KATEGORII VELKÁ SPOLEČNOST

KATEŘINA BERÁNKOVÁ
JEDNATELKA
AWEC ALUMINIUM PRODUCTS

OBECNĚ SI VELMI VÁŽÍM
ODVÁŽNÝCH LIDÍ
Jaké byly začátky Vašeho

Měla jste předsevzetí,

musela investovat, obětovat,

Když se dnes ohlédnete zpět,

kam chcete dojít?

ných rozhodnutí litovala. Takže určitě ne,
nic bych neměnila.

splnila se Vaše očekávání?

Co Vám podnikání dává,

Během hospodářské krize v roce 2008
jsem byla zaměstnána v jedné strojírenské firmě působící v automobilovém odvětví, která se rozhodla ukončit činnost.
A tak jsem využila své znalosti i kontakty,
založila firmu AWEC a vydala se s novými kolegy na svoji první vlastní služební cestu do Vietnamu, uzavřít první
obchodní dohodu.

Zpočátku jsem měla velmi krátkodobé cíle
a rozhodně nebyly finanční. Chtěla jsem
pouze realizovat nápady, které jsem měla
v hlavě. Začátky podnikání byly pro mě
ve všem nové, většinu věcí jsem se učila
sama. Soběstačnost byla jedna z mých
hlavních motivací. Za 12 let, co jsme na
trhu, se mi svá očekávání, která stále vznikají, daří naplňovat, a to i přesto, že jsem
na sebe i na ostatní někdy hodně přísná.

Bere mi jednoznačně čas, který bych
mohla věnovat rodině, dceři a přátelům. Na práci myslím v podstatě neustále. Na druhou stranu mi dává nové
zkušenosti a příležitost učit se nové věci
každý den. A také určitou formu svobody, která je ovšem zatížena velkou
odpovědností.

Jaká je Vaše původní profese?

Změnila byste něco,

které se nyní věnujete?

Já jsem typ člověka, který se pořád dívá
dopředu. Obvykle přemýšlím hlavně
o budoucnosti. Ale pokud se už ohlížím
dozadu a přezkoumávám svá rozhodnutí,
tak spíše abych se poučila, než abych da-

podnikání, co všechno jste
změnit, co Vám to naopak
přinášelo?

FOTO: TINO KRATOCHVIL

Shoduje se s tou,

Já jsem studovala pedagogiku a slovanskou filologii a pracovat jsem začala už
během studia na VŠ. Začínala jsem na
postu překladatelky emailů a následně
se dostala na post referent marketingu.
Tahle pozice mě hodně bavila a lze říct,
že nastartovala moji kariéru. Takže dnes
jako člověk odpovědný za vedení firmy,
obchodní strategii a částečně i marketing, se původní a současná pozici významně překrývají.

pokud byste mohla vrátit čas?

co bere?

Byla jste za svoje dosavadní
aktivity odměněna? Jak?

Vyhrála jsem Podnikatelku roku 2020
v rámci soutěže Ocenění Českých Podnikatelek.
V čem spatřujete úspěšnost
a výjimečnost Vaší firmy?

R

ecepční, hosteska, pomocná síla na lince v drůbežárně, šéfka marketingu, zakladatelka anglické školky, majitelka a výkonná ředitelka
strojírenské firmy a členka týmu, jedna z důležitých postav organizací
Společně to dáme, Milion chvilek a Společně Brno.
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Zákazníci z automobilového průmyslu
se vždy rozhodovali zejména na základě
kvality a zákaznického servisu, na čemž
jsme si vždy zakládali. Vzhledem k tomu,
že jsme relativně malá firma, často jsme
také byli schopni vykrývat výpadky v jejich vlastních systémech či dodávkách.
Kvalita a preciznost byla vždy naší prioritou, proto si nás často vybírají němečtí
zákazníci, pro které jsou tyto atributy
klíčové.
Máte recept na úspěch
– např. profesní zásady,

kterými se řídíte a bez kterých
se neobejdete?

Řídím se svou intuicí, stále se učím něco
nového, spoléhám se na lidi, které mám
kolem sebe a nebojím se riskovat. To
jsou, myslím, všechno ingredience, díky
kterým jsme na trhu úspěšní.
Jakou pozici máte na zdejším
trhu?

Na český trh jsme se ani tehdy, ani dnes
nezaměřovali. Vyrábíme od začátku
čistě pro export, zejména pro velké
světové automobilky. Většina našich
zákazníků je ze zahraničí, nejčastěji
z Německa, neboť zde sídlí většina
automobilek. V ostatních státech pak
často spolupracujeme s jejich dceřinými
společnostmi. Daří se nám dobře, jen
nám samozřejmě období koronakrize
dalo stejně jako spoustě dalších firem
pořádně zabrat.

Máte svůj oblíbený literární žánr

Motto:
„Buď to vyhrajeme nebo se naučíme.
Nikdy neprohrajeme.“
Komu byste chtěla

Jaké máte silné stránky

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?

Do čeho ráda investujete

Bude to znít pateticky, ale určitě moje
rodina, kterou hodně ovlivnil komunistický režim. Proto mě formovaly morální vzory jako byl Palach, Horáková,
Havel. Obecně si velmi vážím odvážných lidí.

Pokud to vezmu ve svém profesním
životě, tak do rozjíždění nových věcí
a pokud se bavíme o osobním životě,
tak určitě do zážitků.

a profesní zásady?

Především je to odvaha nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Zároveň jsem
člověk, který rychle realizuje své vize.
Pokud si něco vezmu do hlavy, málokdo
má šanci mi to rozmluvit. Hlavní zásada
naší firmy je platit vždy včas a naše slovo
vždy platí.
Jak vypadá Váš pracovní den?

Myslím, že můj pracovní den se neliší
od toho Vašeho. Vypravím dítě do školy
a pak začíná každodenní kolotoč pracovních povinností. Obecně se snažím mít
volnější pátky, kdy doháním resty, nebo
se věnuji své rodině.

za svoji současnou pozici
poděkovat? Kdo Vás

k podnikání motivoval,

pomáhal a ovlivňoval?

Především svým kolegům, protože
bez dobrého týmu a spolehlivých kolegů, o které se můžete opřít, těžko
něčeho dosáhnete. A pak rodině, bez
které bych neměla šanci to vše časově
zvládnout.

Co považujete

za cennou radu,

kterou jste v životě dostala?

Nikdy neutíkej od nedokončených věcí
a problémů. Vše se dá vyřešit, odkomunikovat se vztyčenou hlavou. Pak nebudeš
odcházet s pocitem prohry, ale s cennými
zkušenostmi. Je to motto, kterého se snažím držet.

Co pro Vás znamená pojem

Co jste si odnesla do života

firmy nejdůležitější?

Svou povahu a především životní vzor.

Mým snem je budovat firmu, která je
dlouhodobě udržitelná, což je v dnešní
turbulentní době plné změn, náročný
úkol. A zároveň firmu, která je odpovědná a to nejen vůči zákazníkům, zaměstnancům, ale i prostředí.

Pracovní doba je pro mě čas, kdy vím,
že mohu potkat kolegy v práci. A moje
osobní pracovní doba není nijak časově
omezená. Já jsem odpovědná především
za strategii firmy, což znamená, že přemýšlím prakticky neustále a reaguji na
veškeré podněty.

Jak vnímáte konkurenci?

Jakou roli hraje ve Vašem

Které momenty v životě

Já jsem člověk, který vždy preferuje
spolupráci místo konkurenčního boje.
Naši konkurenci se snažíme vnímat spíše
jako inspiraci, jak být lepší a definujeme

Stále důležitější. Čím jsem starší a naše
dcera větší, snažím se lépe balancovat čas
věnovaný práci a rodině.

Těch je nespočet. Mnohdy mě zásadně
ovlivní i běžné každodenní okamžiky.
Těžko bych vybrala pár klíčových.

výjimečné ženy
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Mám ráda životopisy, protože v sobě
ukrývají spoustu inspirace a životních
zkušeností. Jsou nadčasové a hodně mě
motivují.

se především přes naše odlišnosti. Nejsme korporát, tudíž máme lepší možnosti rychle se rozhodovat a flexibilně
reagovat dle přání zákazníka. Naproti
tomu malé firmy, jejichž majitelé jsou
většinou strojaři, sice flexibilní jsou, ale
nejsou schopni nabídnout odpovídající
zákaznický servis. My máme oproti nim
ve firmě specialisty zaměřené na kvalitu,
dokumentaci či právě zmiňovaný zákaznický servis.

Čeho chcete dosáhnout?

Co je podle Vás pro úspěšný růst

a autora?

pracovní doba?

podnikání rodina?

od svých rodičů?

Co je na Vašem žebříčku hodnot
nejvýše, co naopak?

Určitě rodina, přátelé a vztahy obecně.
A také svoboda, ta hraje v mém životě
roli na všech úrovních.

považujete za důležité?

Kde ráda trávíte dovolenou?

Miluju cestování a přestože jsem za svůj život procestovala desítky zemí a kromě Antarktidy navštívila všechny světadíly, vždy
jsem se těšila domů, do České republiky.
Máte v plánu se ještě něco
naučit?

Stále se učím a v dnešní době obzvlášť.
Vedle cestování je studium moje celoživotní vášeň.

peníze?

Máte dostatek

času si odpočinout?

Věnujete se svým zálibám?

Jak už jsem zmínila, energii čerpám při
učení nových věcí, cestováním a v čase
stráveném se svou dcerou.
Pokud byste mohla zanechat

poselství či vzkaz pro budoucí

AWEC ALUMINIUM PRODUCTS

AWEC Aluminium Products slaví letos 12 let na trhu. Zaměřujeme na
dodávku přesných strojírenských dílů. Velká část našich produktů

generaci, co by to bylo?

směřuje především do automobilového průmyslu, neboť se soustře-

I když se doba mění, některé hodnoty
zůstávají nadčasové a má význam je
udržovat.

ných, tak i frézovaných dílů. Naše komponenty jsou dodávány do vozů

Která historická událost na Vás

díme především na velkosériovou výrobu a to jak obráběných, řezapředních německých automobilek a dalších evropských vozů. Jde
zejména o podvozkové platformy z řady vozů Audi nebo Volkswagen,
dále pak Opel, Mercedes, BMW, až po nejluxusnější vozy značky

zapůsobila?

Bentley nebo Rolls-Royce. Našimi zákazníky jsou nejčastěji výrobci

Upálení Jana Palacha. A odvážné kroky
W. Churchilla během 2. světové války.

torů. Během let se náš záběr rozšířil a v současné době máme i divizi

S kým byste se ráda setkala?

Co se týká historických osobností,
s Winstonem Churchillem, V. Havlem.
A z těch žijících by to vedle Dalajlamy byl
zpěvák skupiny Depeche Mode, David
Gahan. Jejich hudba mě už roky nabíjí
energií.

náprav nebo výrobci tlumících prvků uložení náprav, řízení či mozaměřenou na střední a malé serie a to včetně prototypové výroby.
A naší nejrychleji rostoucí divizí je Prenas, zaměřená na zpracování
plechů. V době koronavirové pandemie jsme založili divizi Awec
Health Care a přišli na trh s vlastní modelovou řadou dezinfekčních
stojanů pod vlastní značkou AC Stand.
www.awec.cz

výjimečné ženy
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2. MÍSTO
V KATEGORII VELKÁ SPOLEČNOST

ROZVÍJEJTE SVŮJ BYZNYS EFEKTIVNĚ
HLEDEJTE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V NEOBVYKLÉ DOBĚ

PODNIKATELSKÁ E-PLATFORMA
ČESKÝ PRŮMYSL - ČESKÝ EXPORT - ČESKÉ SLUŽBY
PROPOJENÍ ČESKÝCH FIREM – SPOLUPRÁCE – NOVÝ BYZNYS
VZÁJEMNÁ POMOC – ONLINE KOMUNIKACE – INSPIRACE

ING. JANA ERBOVÁ
AC-T SERVIS, SPOL. S R.O.

DVACET LET NA TRHU

E-platforma
od 5 555 Kč + DPH / 12 měsíců
Vkládání textových nabídek a poptávek
Online chat s dalšími podnikateli
Sdílení kontaktů
Získávání kontaktů
Vzájemné online propojení
Užitečné informace, rozhovory, nabídky
Unikání program webinářů
(podnikání, osobní růst, zajímavosti, inspirativní příběhy)
Nonstop přístup do Archivu
Podnikatelské benefity
Jednorázové představení v celkové platformě
Objednávejte na www.hnec.cz

Společnost AC-T SERVIS, spol. s r.o.

je česká obchodní firma, která na
trhu působí již 20 let. Je především
velkoobchodem s dveřním kováním
a doplňky ke dveřím. Veškeré zboží
prezentuje pod vlastní značkou ACT.
www.actservis.cz

výjimečné ženy
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3. MÍSTO

Jaḱ jste tedy s podnikáním

V KATEGORII VELKÁ SPOLEČNOST

ING. OLGA HYKLOVÁ
MAJITELKA ADVANTAGE CONSULTING, S. R.O.

POMÁHÁME FIRMÁM ODBOURAT
PŘEDSUDKY OHLEDNĚ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
HENDIKEPOVANÝCH

začala a co jste musela
obětovat?

Nemohu říci, že jsem něco obětovala.
Začala jsem podnikat hned po vysoké
škole, když jsem ještě studovala psychologii a práce mě velmi bavila. Představte
si, že posloucháte denně na pohovorech
lidi, kteří hovoří o tom, kde studovali,
jakými jazyky hovoří, jakých pracovních
úspěchů dosáhli. Každý takový pohovor
mě pozitivně nabíjel a to se děje doposud. Později jsem zjistila, kolik konkurence v této branži je, tehdy mě to ani
nenapadlo to zjišťovat – překážky totiž
uvidíte,pokud odhlédnete od svého cíle.
Změnila byste něco,

pokud byste mohla vrátit čas?
Existuje zlomový okamžik,
který rozhodl o Vaší

podnikatelské dráze?

Pracovala jsem v menší personální
agentuře, kolektiv byl skvělý, ale neshodla jsem se se šéfem o tom, jak by
se zprostředkování práce mělo dělat.

Pamatuji si, že jsem po dvou měsících
zavolala rodičům, zda mi našetřené peníze na bydlení dají na podnikání. Maminka mi tehdy řekla, že jí bylo jasné,
že si to budu chtít dělat po svém. Byl
to obrovský závazek a jejich odvaha mě
velmi překvapila. Oni sami s podniká-

ním nebo vedením firmy zkušenosti
neměli a já jsem měla v tomto oboru
dvouměsíční praxi.

„Překážky totiž uvidíte,
pokud odhlédnete od svého cíle.“

Mojí přirozeností je se dívat dopředu,
mám ráda filmy, knížky o budoucnosti,
takže čas bych nevracela. Navíc věřím
v to, že vše se děje tak, jak to má být
a i kdybych měla moc se vrátit a změnit
něco ve svém životě, narušila bych rovnováhu. A kdo ví, jestli by to nezasáhlo
v budoucnu do něčeho, co nechci. Něco
jiného je se vrátit zpět jako pozorovatel,
to bych se mrkla ráda třeba na mého stařečka Štěpána Hanáka, který byl v protifašistickém odboji během druhé světové
války v odbojové skupině Moravská Rovnost, kde 2 roky kopali bunkr Vyšicko,
aby tam následně ukrývali až 35 osob.
Co Vám podnikání dává?

Možnost se realizovat ve větší míře i v oblastech sociální odpovědnosti. Jsem velmi
vděčná za to, že se díky své práci mohu
věnovat těm, kteří to potřebují. Jednou
z našich aktivit je pomoc dětem z dětských
domovů. Pod heslem „Dej hladovému
rybu a nakrmíš ho na jeden den, nauč

O

SILNÉ STRÁNKY
A PROFESNÍ ZÁSADY
Věří v business dělaný srdcem a tak
své firmy také vede. Zamýšlí se proč,
co a jak dělá tak, aby vše přinášelo
užitek, hodnotu a mělo smysl.

OBLÍBENÝ
LITERÁRNÍ ŽÁNR,
AUTOR
Sci-fi, nejoblíbenější autor Isaak
Asimov. Fascinuje ji, že polovina
věcí, o kterých psal, již existuje
a druhá polovina je nejspíše jen
otázkou času.

KDE RÁDA TRÁVÍ
DOVOLENOU
U moře s knížkou, je schopná na
týdenní dovolené přečíst 4 knížky.
Má ráda teplo, moře a středomořskou kuchyni.
ho rybařit a nakrmíš ho na celý život“,
pomáháme starším dětem s tím, jak získávat práci. Tito mladí lidé, nejsou často
vůbec připraveni na reálné životní situace.
Podáváme jim pomocnou ruku formou
workshopů, na kterých se dozvědí, jak
najít práci, jak naložit s životopisem, jak
uspět u pracovního pohovoru. Hlavně
jim ale pomáháme konkrétní práci najít. Na těchto akcích se s dětmi osobně
setkávám a vidím, kolik jich je mezi nimi
talentových a nadaných. Vytváříme pro ně
různé projekty, například jsme měli možnost se proměnit ve spisovatele a napsat
sci-fi nebo fantasy příběh. Z těch nejlep-

lga Hyklová chtěla být původně veterinářkou. Absolvovala střední
zemědělskou školu, tedy umí, jak s humorem říká, podojit krávu
a řídit traktor. Na vysoké škole studovala daňové poradenství, protože
chtěla pracovat jako auditor, potom se zaměřila na studium psychologie. K současné profesi, které se věnuje, stačil nakonec jeden pohovor na
ředitele společnosti, kterého se účastnila jenom jako pozorovatel. Od té
doby věděla, že chce být headhunter.

výjimečné ženy
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ších jsme vydali knihu – Příběhy hrdinů.
Do tohoto projektu se zapojilo přes 100
dětí z celé ČR, přičemž nejmladšímu bylo
10 let. Mým cílem je tyto děti povzbudit
a zvýšit jejich sebevědomí.
Podporujeme také zaměstnávání
handicapovaných lidí. Součástí našeho
kolektivu byli i nevidomí kolegové,
vytvořili jsme jim pracovní podmínky,
včetně čtecího zařízení a jeden z nich
se už vypracoval na uznávaného headhuntera, pokud jde o IT specialisty. Pomáháme firmám odbourat předsudky
ohledně zaměstnávání hendikepovaných.
HR manažerům organizujeme semináře,
kde přímo nevidomí kolegové ukazují,
jak pracují např. s počítačem. Díky tomu
se nám podařilo získat práci pro nevidomého programátora.
Byla jste za svoje dosavadní
aktivity odměněna?

Ano, obdržela jsem krásnou cenu v projektu Ocenění Českých Podnikatelek
a zařadila se tím mezi nejúspěšnější
podnikatelky v ČR. Firma Advantage
Consulting patří také mezi 100 nejlepších českých firem, stali jsme se vítězem
soutěže Top Odpovědná firma – 2015,
2016, 2018, 2019 a patříme i do skupiny Český Goodwill, která oceňuje
firmy, kterých si lidé váží. Největší odměnou pro mě i mé kolegy ale je ta obrovská spontánní pozitivní vlna emocí
od dětí z dětských domovů po každé
akci, kterou pro ně realizujeme. To je
nepopsatelné a přeji každému, aby něco
takového zažil.
V čem spatřujete

úspěšnost a výjimečnost
své firmy?

Zastávám názor, že je lepší pracovat na
silných stránkách lidí, než se snažit poukazovat na ty slabé. Velmi často totiž ti,
kteří něco opravdu umí, bývají skromní,
nedokážou se pochlubit, neumí se
prodat. Děláme to proto za ně, pomáháme jim vyzdvihnout své úspěchy,
povzbudit je, pomoci jim najít práci,
která jim bude dávat smysl a budou
spokojeni.

výjimečné ženy
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„Miř na Měsíc, i když jej mineš, skončíš mezi hvězdami.“
Jak vnímáte konkurenci?

Konkurence je hodně a je velmi dobrá,
to také znamená, že vás nenechá zaspat.
Tím, že je silná, je také možnost, kde se
inspirovat.
Jakou roli hraje ve Vašem
podnikání rodina?

Mimořádnou. Manžel dokonce kvůli
mojí firmě opustil své vlastní podnikání
a je nyní nedílnou a pevnou součástí našeho AC týmu. Když se nám měl narodit
první syn, potřebovala jsem totiž, aby mi
s firmou pomohl. Nejdříve jsem z toho
měla obavy, ale dnes musím říct, že je to
nejlepší rozhodnutí, jaké jsme udělali. Trávíme spolu každý den doma i v práci již
přes 10 let a pořád nám to takto vyhovuje.

Co je na Vašem žebříčku

Máte v plánu se ještě

Láska, zdraví, rodina, příroda, věrnost,
laskavost. Nezištně pomáhat ostatním
v jakékoliv podobě.Velmi si vážím opravdového přátelství.

Dlouhodobě se věnuji studiu jazyků, začala jsem oprašovat španělštinu i ruštinu,
je to pro mě jako návrat na základní školu.
V mé profesi se musíte stále něco učit,
nevěřili byste, jaké nové profese vznikly
a stále vznikají. V poslední době jsme například hledali Pilota dronů, Manažera
štěstí nebo kreativce-psychologa na pozici
Character Artist, který určuje, jaké vlastnosti budou mít jednotlivé herní postavy.

hodnot nejvýše?

Které momenty v životě

považujete za důležité?

Narození synů a zhmotnění jednoho
z mých „strážců“ v podobě mého manžela. Také jsme s manželem úspěšně

Komu byste chtěla za svoji

současnou pozici poděkovat?

Samozřejmě rodičům, kteří věřili, že se
o sebe dokážu postarat. A mojí rodině. Je
krásné, když se mě starší syn ptá, jak jsem
se měla, komu jsem našla práci, jestli mě
někdo naštval. Nezdá se to, ale pro mě
je to velká podpora. Určitě jsou to také
všichni moji kolegové, nejen současní, ale
i ti bývalí. Bez nich bych nevybudovala
firmy, které zaměstnávají v současnosti
více jak 100 lidí.

absolvovali pěstounský kurz, takže na
minimálně ještě jednu důležitou událost čekáme.

něco naučit?

Do čeho ráda investujete peníze?

Do startupů, tedy zjednodušeně, převážně do mladých, často začínajících
podnikatelů, kteří mají neotřelé, inovativní nápady a hlavně vytrvalost jít si za
svým cílem. Jsem také součástí skupiny
brněnských investorů Garage Angels, se
kterými se podílím na investicích, nejčastěji do technologických společností.
Máte dostatek času
si odpočinout,

věnujete se svým zálibám?

Věnuji se především rodině. Teď v této
době, kdy mám syna na prvním stupni,
si každý den oprašuji učivo páté třídy. Je
to legrace, často si nejdříve musím najít videa, jak se něco počítá, už jsem to
totiž zapomněla. Musím ale říci, že mě
to baví. A když vidím, jak syn všechno
vstřebává a hned vše pochopí, je to fascinující. Do toho máme devítiměsíční
miminko, takže je to zápřah, ale takový
ten do plusových bodů.
Pokud byste mohla zanechat

poselství či vzkaz pro budoucí
generaci, co by to bylo?

Neztrácejte tolik času s retušováním fotografií na sociální sítě, abyste přesvědčili
cizí lidi, že jste šťastní, ale prožijte si ty
okamžiky a buďte šťastní.
Křest knihy Příběhy hrdinů

„Nesni svůj život,
žij svůj sen.“

Co jste si odnesla do života
od svých rodičů?

Oba moji rodiče byli vždy velmi pracovití a hodně se nám věnovali. Pocházím
z Dubňan u Hodonína, takže jsem své
dětství často trávila ve vinohradech.
Tehdy vznikaly i mé první podnikatelské projekty, jako pěstování kiwi nebo
chov kuřat. Ve všech mých aktivitách mě
rodiče vždy podporovali, ale co jsem si
vymyslela, o to jsem se musela starat a dotáhnout to do konce. Po mamince jsem
zdědila odpovědnost, pracovitost, samostatnost a po tátovi ochotu riskovat, bez
které bych nemohla podnikat a pouštět
se do nových věcí.
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ADVANTAGE CONSULTING, S.R.O.

Firma Advantage Consulting, s.r.o. má své místo na trhu již 18 let. V oblasti recruitmentu, tedy zprostředkování náboru zaměstnanců, patří mezi špičky v České republice. Stála u zrodu budování zcela nových
týmů do projektů společností. Během dvou let např. zajistila desítky IT specialistů pro Business Inovation
centra ve firmě Konica Minolta nebo tvořila tým, který dnes poskytuje IT podporu pro skupinu Heidelberg
Cement Group po celém světě.
Je členem AFI – Sdružení pro zahraniční investice a APPS – Asociace poskytovatelů personálních služeb.
www.acjobs.cz

Se svým manželem
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1. MÍSTO
V KATEGORII STŘEDNÍ SPOLEČNOST

MARTINA BUREŠOVÁ
MAJITELKA A JEDNATELKA PFERDIMEX S. R.O.

MÍT V SOBĚ POKORU, ÚCTU,
ALE TAKÉ ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ
Motto:
„Nic se neděje náhodou.“
Jaká je Vaše původní profese?

Mám ekonomické vzdělání, takže problémy s vedením účetnictví a všech podobných činností kolem chodu firmy nemám. Ze začátku jsem ale musela poznat
i tu zemědělskou část naší práce. Naučit
se rozpoznávat plemena hospodářských
zvířat a jejich křížence, odhadnout váhu
a stáří, prostě vše kolem chovu dobytka.
Naštěstí jsem se celý život pohybovala
u koní jako závodní jezdec, takže mám
k tomuto oboru trochu blízko.
Jaké byly začátky Vašeho
samostatného podnikání?

Bála jsem se, že to nezvládnu. Když jsem
pracovala s manželem, byl to on, kdo
nakupoval dobytek a jednal s chovateli.
Všichni ho znali a navíc to byl velmi
schopný chlap, který svému oboru hodně
rozuměl. Takže jsem se musela začít naplno věnovat firmě, přestala závodně jezdit, koníček šel stranou. Velkou pomocí
nejenom v začátcích, ale i v této době, jsou
další dva kluci ve firmě a kolega z oboru,
můj velký přítel. Bez těchto tří chlapů
bych to nezvládla a myslím, že se nám daří
pokračovat v tom, co můj manžel započal.
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Změnila byste něco,

pokud byste mohla vrátit čas?

Myslím, že se nic neděje náhodou
a všechno je tak, jak mělo být.
Co Vám podnikání dává,
co bere?

Dává nám práci, která nás baví. Bere občas klidný spánek.
Byla jste za svoje dosavadní
aktivity odměněna?

Jako svoji dosavadní aktivitu beru svůj
život. Velkou odměnou je má spokojená
rodina a všichni dobří přátelé.
V čem spatřujete úspěšnost
a výjimečnost Vaší firmy?

Naše firma není ničím výjimečná. Za
velké štěstí ale pokládám to, že máme
skvělý pracovní kolektiv. Díky tomu
zvládáme s úsměvem i neúsměvné chvíle.
Máte recept na úspěch?

Myslím, že je důležité dělat vše tak, jak
nejlépe dokážeme. Plnit dané sliby a jednat na rovinu. Mít v sobě pokoru, úctu,
ale také zdravé sebevědomí.

Čeho chcete dosáhnout?

Kde ráda trávíte dovolenou?

Nemám žádné velké cíle. Pro mě je důležité, že to klape, že to zvládáme.

Dříve jsem slovo dovolená neznala. Většinu času jsme strávili na jezdeckých závodech, v zimě jsme jeli lyžovat. Od té
doby, co jezdím na Šumavu na chalupu,
trávím volno tam.

Co je podle Vás důležité
pro úspěšný růst firmy?

Nevím, ale cítím, co je důležité pro
úspěšný chod firmy. Například to, že se
kolegové rádi vidí, když přijdou v pondělí do práce. Že si řeknou, co dělali o víkendu, že vědí, jaké prožívají problémy.
Že se navzájem znají. Bez ohledu na to,
jak velká firma je.

Do čeho ráda investujete
peníze?

Do něčeho hmatatelného, smysluplného.
Je jedno, jestli je to investice do opravy
areálu, nebo koupě nového náklaďáku na
dobytek. A pořád buduji na chalupě. Letos
mě čeká sázení stromů a úprava zahrady.

Co pro Vás znamená pojem
pracovní doba?

Vzhledem k tomu, že bydlím v areálu
firmy a ještě mám nějaké koně, tak je
pořád co dělat.
Kdo Vás v životě nejvíce
ovlivnil?

Rozhodně můj manžel. Byl velmi
schopný, cílevědomý, charismatický.
Uměl brát věci s nadhledem. Vždy říkal,
že 75 procent problémů se vyřeší samo
a těch 25 procent začneme řešit, až nastanou.

PFERDIMEX S.R.O.

Firma se zabývá převážně nákupem a prodejem hospodářských zvířat. Majitelkou firmy se
stala před sedmi lety v době,
kdy onemocněl její manžel. Bohužel v roce 2016 zemřel a od
té doby pokračuje v jejich společné dvacetileté práci sama.
www.pferdimex.cz
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2. MÍSTO

3. MÍSTO

V KATEGORII STŘEDNÍ SPOLEČNOST

V KATEGORII STŘEDNÍ SPOLEČNOST

ING. DIANA RYSKOVÁ
MEDIROL S. R.O.

ING. DANA JAVOŘÍKOVÁ
JEDNATELKA PETSATUR S. R.O.

PŘEDNÍ VÝROBCE
NOSÍTEK S PODVOZKEM

HNACÍM MOTOREM BYLI
PRO MĚ VŽDY MOJI DVA SYNOVÉ
Motto: „Každý problém je jen převlečená příležitost.“

Společnost MEDIROL S.R.O. se

za 25 let své existence dostala
mezi respektované světové výrobce nosítek s podvozkem,
užívaných pro transport pacientů v sanitním vozidle. Je
výjimečná oborem podnikání
a jedinečná tím, že je rodinnou
firmou bez zahraniční účasti.
www.medirol.cz
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Za jakých okolností jste

se stala majitelkou firmy,
co tomu předcházelo?

Majitelkou společnosti jsem se stala poté,
co jsem se rozhodla financovat svou
vlastní firmu a přestat zprostředkovávat
obchody pro jiné subjekty. Myslím, že to
bylo správné rozhodnutí, i když ne jednoduché. Zastavila jsem svůj dům, abych
získala od banky kontokorentní úvěr na
chod firmy. Vše se podařilo zvládnout
a dnes již pracuji převážně s vlastním
kapitálem.
Jaká je Vaše původní profese?
Shoduje se s tou,

které se nyní věnujete?

Moje profese je zootechnik se zaměřením na výživu zvířat. Myslím, že je to
ideální propojení s nákupem a prodejem zemědělských surovin. Takže ano,
patřím mezi ty šťastné, kteří do svého
vzdělání neinvestovali zbytečně a mohu
zároveň říci zcela upřímně, že moje práce
je i mým koníčkem.
Existuje zlomový okamžik,
který rozhodl o Vaší

podnikatelské dráze? Jaký?

Nedokážu říct přesně… Myslím, že zlomových okamžiků může být více. Vlastně
každé rozhodnutí, které v životě uděláte,
může být nějakým způsobem zlomové.
Pokud vezmu úplný začátek mojí samostatné dráhy, je to právě zaměstnání
na Ministerstvu zemědělství, které mě
dostatečně nenaplňovalo pro svou zkostnatělost, bez možnosti zásadním způsobem ovlivnit výsledek vlastní práce. Ne,
to opravdu nebylo to, co jsem v životě
hledala a potřebovala.
Jaké byly začátky Vašeho

podnikání, co všechno jste
musela investovat,
obětovat, změnit,

co Vám to naopak přinášelo?

Můj začátek podnikání? Bylo jich více
za ta léta. Ten poslední, tedy rok 2016 je,
myslím, nejdůležitější. Každý začátek je
krásný – je ve vás nadšení, odvaha, víra
v to, že všechno dobře dopade. Zároveň je
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ve vás směs obav, ale dokážete je potlačit.
Protože bez toho byste do toho nikdy
nešla. Je to o vás, nikdo to za vás ani nerozhodne, ani neudělá – je to výzva a vy
ji musíte přijmout s odvahou i pokorou.
Investujete i obětujete především sebe,
to je to nejdůležitější. Ale přes všechny
nejistoty vás každý den posune dál a dá
vám pocit, že svůj život držíte ve svých
rukou – a to je ta největší odměna, kterou
dostáváte.
Měla jste předsevzetí,
kam chcete dojít?

Když se dnes ohlédnete zpět,
splnila se Vaše očekávání?

Nevím, jestli je možné to nazvat předsevzetím. Myslím, že pro mě byla formulace poněkud jednodušší – každodenní
práce na tom, aby moje společnost pracovala s vlastním kapitálem v co největším objemu a tím získala větší jistotu, že
i když přijde složitější období, tak jsem
to schopna ustát (přečkat).
Co Vám podnikání dává,
co bere?

P

o absolvování VŠZ obor Agronomická fakulta nastoupila do JZD Březůvky na pozici
zootechnik v chovu koní, což byla,
jak říká, nesmírně krásná práce
v chovu anglického plnokrevníka.
Poté nastoupila na pozici referenta zahraničního obchodu ve
stejném podniku a v roce 1990 po
úspěšném absolvování konkurzu
na Ministerstvu zemědělství zaujala pozici výrobního náměstka
na RO MZVŽ ČR ve Zlíně. Zde
zůstala jeden rok a začala samostatně podnikat, zpočátku ne ve
svém oboru. K tomu se vrátila
v roce 1998 a zůstala dodnes.
Pracovala jako OSVČ pro různé
společnosti, kterým domlouvala
a realizovala obchody se zahraničím.

V roce 2016 založila společnost
PETSATUR s.r.o.

Řekla bych, že mi dává smysl života, víru
v sebe, radost ze skvělých lidí, které mám
kolem sebe a se kterými je pro mě čest
pracovat. Není to jediný smysl života,
to jistě ne, ale je to jeho podstatná část,
která nám dovoluje stát prvně na svých
vlastních nohou. Je dobré si to uvědomit, především v okamžicích, kdy nejde
všechno podle vašich představ a vy se cítíte unavená a vyčerpaná a třeba i ztrácíte
chuť jít dál…
A co mi podnikání bere? Čas, prostor v hlavě pro jiné činnosti? Asi ano,
ale potom je potřeba si utřídit hodnoty,
které upřednostníte podle vašich potřeb
a podle toho, jak vás naplňují něčím pozitivním.
Jak vnímáte konkurenci?

Konkurence tady byla, je a bude. O tom
není pochyb. Nevím, jestli existuje obor,
kde by si mohl někdo říct – já jsem tady
jediný hráč na trhu.Pouze se střídají
období, kdy o konkurenci slyšíte více,
s těmi, kdy máte relativní klid. Nutno
podotknout, že období klidu je zcela
výjimečné a bezesporu krátké. Patří
k našemu pracovnímu životu a je fakt,
že vždy, když dá o sobě vědět, posune
naše obzory dále. Takže konkurence ano,
bystří mysl.
Máte recept na úspěch
– např. profesní zásady,

kterými se řídíte a bez kterých
se neobejdete?

Je těžké definovat nebo popsat jednotný
recept na úspěch. Ten bude mít každý
jiný, protože bude vystihovat charakter
a povahu a v tom jsme odlišní. Pro mě je
nejdůležitější otevřenost a přímočarost.
Vytvořit si kolem sebe vztahy založené
na vzájemné důvěře. Je to něco, co nevytvoříte teď a tady. Potřebujete k tomu
čas a stále se držet svých zásad. Jenom
tak kolem vás zůstanou lidé stejného
smýšlení. Toto je pro mě základ úspěchu,
vychází to ze mě, v čem se cítím dobře
a co mi je blízké.

Vždycky a ve všem, pokud se ohlédnete
zpět, byste našli spoustu jiných a snad
i lepších řešení. Ale stále platí – dívej se
dopředu, to, co je za tebou, už nezměníš.
Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?

Celý život mě provázel odkaz mého tatínka. Byl pro mě nedostižným vzorem
se svými životními postoji. Vštípil mi do
hlavy i do srdce zásady, které byly přirozenou součástí jeho života – přímost,
laskavost, spravedlnost, zodpovědnost
a svoboda. Nikdy mu nepřestanu být
vděčná za tyto životní atributy, nemohl
mi dát víc.
Co považujete za cennou radu,
kterou jste v životě dostala?

Cenných rad v životě dostanete určitě
víc, a v daný moment mají pro vás cenu
zlata. Některé zapomeneme, když problém vyřešíme. Pak jsou některé, které
nás provázejí celý život. Já mám takové
dvě a jejich autorem je můj tatínek:
„Když něco v životě chceš, musíš se o to
postarat.“ A ta druhá je: „Jdi do toho,
ale nečekej, že ti všichni budou tleskat.“
Řekla bych, že je to hodně užitečná
rada.
Co jste si ještě odnesla

do života od svých rodičů?

Hodně. Mé dětství „pracovního dítěte“
z hospodářství na „samotě u lesa“ sice
nebylo v těch dětských očích nic, po čem
by děti toužily. Ale zpětným pohledem
vím, že mě rodiče naučili tomu zásadnímu, a to je pocit zodpovědnosti k sobě
a mým dětem. Myslím, že to byla ta nejlepší škola, která zásadním způsobem
ovlivnila celý můj život.
Co je na Vašem žebříčku

hodnot nejvýše, co naopak?

Zdraví, není nic důležitějšího, ať už jde
o naše vlastní, nebo našich blízkých.
Které momenty v životě

považujete za důležité?

Každý moment, kdy se cítíte dobře.
Změnila byste něco,

pokud byste mohla vrátit čas?

Kde ráda trávíte dovolenou?

Kdekoliv, kde můžu poznávat nové lidi,
přírodu, zvířata. Když už mám to štěstí
být součástí tohoto světa, tak bych ho
ráda viděla co nejvíc.
Máte v plánu se ještě něco
naučit?

Mám dojem, že se učím každý den a pořád je to málo. Stále platí, že čím víc toho
umíte, tím více zjišťujete, co všechno
ještě neumíte…
Do čeho ráda investujete
peníze?

Určitě největší položky u mě jsou cestování a bydlení. To první představuje
svobodu, to druhé domov. Jedny z nejdůležitějších věcí v mém životě.
Komu byste chtěla za svoji

současnou pozici poděkovat?

Kdo Vás k podnikání motivoval,
pomáhal a ovlivňoval?

To, kde dnes jsem a co jsem v životě dokázala, není výsledkem cíle, který jsem si
kdysi předsevzala. Je to ta cesta, která je
vždycky důležitější než samotný cíl, která
se sestává z řady méně či více správných
rozhodnutí. A teprve až zpětný pohled
vám ukáže, jak jste obstála. Tím hnacím

motorem byli pro mě vždy moji dva
synové, pro ně jsem chtěla lepší život,
studie, poznat svět.
A když máte v rukou svou práci, které
věříte, dává vám to pocit každodenní
svobody a štěstí. A žádné starosti a zodpovědnost to nepřebije.
Ráda bych vzkázala ženám, které zůstanou samy s dětmi: „Není to jednoduché,
ale věřte sobě, spoléhejte na sebe a vezměte
si z té zapeklité situace jen ty pozitivní
věci. Třeba i to, že se můžete rozhodovat
a chovat samostatně. A jde to, věřte mi.“

PETSATUR S.R.O.
Firma Petsatur s.r.o. patří k významným dodavatelům surovin rostlinného a živočišného
původu pro výrobu krmných
směsí, surovin pro bioplynové
stanice a dále také produktů
oleochemického průmyslu
(glyceriny surové i destilované různé kvality a mastné
kyseliny).
www.petsatur.cz
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1. MÍSTO
V KATEGORII MALÁ SPOLEČNOST

PETRA LAUBEROVÁ
JEDNATELKA AVIAN – M. Z. S. R.O.

JSME DÁL, NEŽ JSEM SI KDY
DOVOLILA DOUFAT

Motto:
„S poctivostí nejdál dojdeš.“

Jaké byly začátky Vašeho
podnikání?

Nebyly nijak zvlášť dramatické. Pozici
vedoucí provozu jsem zastávala několik
let před tím, než jsem se stala majitelkou
firmy. Zůstala jsem tedy sedět na stejné
židli, jen se změnila vlastnická struktura
firmy. Nároky na řízení se zvýšily až
v souvislosti s prodejem našich výrobků
do zahraničí. Museli jsme totiž začít plnit
rozsáhlé administrativní a organizační
požadavky, vyplývající z mezinárodních
standardů řízení bezpečnosti potravin,
které jdou daleko nad rámec českých
a evropských předpisů. Finančně mi na
začátku podnikání pomohla rodina, za
což jsem velmi vděčná, neboť tak firma
nebyla zatížena v průběhu modernizace
splácením případného úvěru.
Měla jste předsevzetí,
kam chcete dojít?

Když se dnes ohlédnete zpět,
splnila se Vaše očekávání?

FOTO: MICHAL NOVÁK

ŽEBŘÍČEK
HODNOT
Nejvýše je pracovitost,
zodpovědnost, poctivost,
spravedlnost. Nejníže jsou
samozřejmě opozita.

Na začátku by mne ani ve snu nenapadlo,
že budeme někdy naše výrobky vyvážet
do zahraničí, natož že bych já jako osoba
mohla uspět v celostátní soutěži. Ale
abych odpověděla na otázku: Jsme dál,
než jsem si kdy dovolila doufat.
Co Vám podnikání dává,
co bere?

Pocit z dobře vykonané práce je k nezaplacení. Na druhou stranu přiznávám,
že práce je často až příliš, a to bezesporu
i na úkor osobního života.
Byla jste za svoje dosavadní
aktivity odměněna?

Odměnou je už vědomí, že přes všechny
současné problémy firma prosperuje a že
jsou naši zákazníci spokojeni. Neméně příjemné je vědět, že dokážeme poskytnout
lidem perspektivní práci. Základní věcí je
však generovat zisk, který zajišťuje firmě
stabilitu. Obzvláště v kontextu se současnou epidemií to není zcela samozřejmé

a pro mnoho firem bohužel nenaplnitelné.
Jsem ráda, že přes všechny těžkosti, které
se nevyhnuly ani nám, firma AVIAN –
M.Z. s.r.o. poměrně stabilně funguje.
V čem spatřujete úspěšnost
a výjimečnost Vaší firmy,
produktu?

Zákazníkům společnost nabízí široký výběr výrobků, kvalitní servis a bezplatný
vývoj nových produktů. Firma začínala
před lety s jedinou recepturou a v současnosti vyrábí podle 48 receptur. Jako
malá firma jsme navíc velmi flexibilní,
složení výrobků umíme upravit podle
požadavků konkrétních odběratelů.
Jaké máte silné stránky
a profesní zásady?

Naším ústředním mottem je úcta k zákazníkovi a respekt k zákonům. Každoročně provádíme hodnocení spokojenosti zákazníků, která jsou vysoce
pozitivní a velmi nás těší.

V

e firmě Avian pracovala od jejího vzniku na pozici vedoucí provozu
a účetní, začínala tedy jako zaměstnanec. Poté, co se původní majitelé
rozhodli výrobu ukončit kvůli nutnosti zavádění nových evropských norem a s tím spojenými dalšími investicemi na modernizaci, se rozhodla
firmu odkoupit. Neplánovala, že se jednou stane podnikatelkou,spíš to
vyplynulo z okolností. Jako zaměstnanec měla možnost seznámit se s problematikou firmy podrobně a tak chytla příležitost za pačesy a ve výrobě
pokračovala, protože v tom viděla perspektivu.
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Máte recept na úspěch?

Je to neustálé vědomí, že cílem naší činnosti je spokojený zákazník. Průběžně
optimalizujeme všechny procesy ve společnosti od výběru dodavatelů a kvalitních
surovin po rozšiřování nabídky výrobků.
Velký důraz je přitom kladen na výslednou chuť výrobků, i z tohoto důvodu firemní motto zní: S citem pro chuť.
Jakou pozici máte na zdejším
trhu?

Troufám si tvrdit, že na trhu máme lepší
postavení, než by odpovídalo velikosti
naší firmy. Nejspíše právě proto, nebo
také proto si nás všimli porotci soutěže
Ocenění Českých Podnikatelek a díky
tomu jsem měla v této soutěži tu čest už
dvakrát, vyjádřím-li se sportovní terminologií, stát „na bedně“.
Čeho chcete dosáhnout?

Co je podle Vás pro úspěšný růst
firmy nejdůležitější?

V této turbulentní době nám jde především o zajištění stability firmy. Nepovažuji za smysluplné formulovat náročné
rozvojové cíle, protože situace na trhu
je právě teď špatně čitelná. I když jeden
jasný cíl osobnějšího charakteru před
sebou přece jen mám. Svou dceru, která
již ve firmě několik let pracuje, postupně
připravuji na převzetí většího dílu rozhodovacích pravomocí, v delší perspektivě
pak i celé firmy.

Kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil?
Co jste si odnesla do života od
svých rodičů?

Nejvíce mě ovlivnila rodinná výchova
a to především maminka, která byla
velmi přísná a naučila mě dělat věci trpělivě a na 100 procent a postupně se
posouvat za svým cílem. Její pracovitost,
nasazení a důslednost jsou vlastnosti,
které se přenesly i na mě a velmi se mi
teď hodí. Důslednost mi pomohla sžít
se všemi normami a zajistit pro naše
výrobky mezinárodní certifikáty potravinářských norem, které jsou pro koncového zákazníka, včetně těch ze zahraničí,
zárukou a jistotou kvality výrobku.
Máte svůj oblíbený literární žánr
a autora?

Mám ráda literaturu faktu, protože jako
příznivkyně kritického myšlení se ráda
dozvídám, jak se věci mají. Zajímám se
o současnou fyziku, biologii, medicínu
a ekologii. Kdysi mě hluboce oslovila
kniha Jindřicha Šimona Baara Jan Cimbura, kterou jsem ještě jako dítě objevila
o prázdninách u babičky. Je o odvážném,
silném, spravedlivém a moudrém hospodáři. Je to nedostižný vzor, který se
v rámci svých možností pokouším napodobovat. Kniha mne dojímá dodnes.
Kde ráda trávíte dovolenou?

Dříve jsem ráda cestovala. Jelikož mne
ale zajímají ekologické souvislosti včetně

mé vlastní ekologické stopy, v posledních
letech se pokouším co nejméně zatěžovat
životní prostředí svou vlastní rozmařilostí.
Máte dostatek času
si odpočinout?

Věnujete se svým zálibám?

Chtělo by se mi říci: co je to volný čas?
Ale vážně, pokud už mi nějaká chvíle
zbude, potom se pokouším splynout se
svou okrasnou zahradou, kterou při tom
splývání láskyplně opečovávám. Ráda
houbařím a hraji badminton. S přítelem,
který je ekologickým spisovatelem a publicistou, také vášnivě rozvíjíme otázky
ekologické odpovědnosti, protože tohle
téma je pro budoucnost globalizované
společnosti a našich potomků bezesporu
otázkou prvořadou.
S kým byste se ráda setkala?

Ráda bych se potkala s filosofem Sokratem. Jeho způsob vedení dialogu
– maieutika – mě i přes tu dějinnou
propast fascinuje. Správně kladenými
otázkami se své protějšky pokoušel přivádět k nalézání správných odpovědí.
A to často takových odpovědí, které byly
v příkrém rozporu s jejich dosavadním
přesvědčením. Ne nadarmo byl ve své
době považován za nejmoudřejšího i nejnenáviděnějšího muže zároveň. Nepotřebovala by i naše doba někoho podobně
inspirativního?

Jak vypadá Váš pracovní den?

výjimečné ženy
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AVIAN – M.Z. S. R. O.

je potravinářská společnost s více jak dvacetiletou tradicí. Zabývá se
výrobou majonéz, tatarských omáček, dresinků a speciálních hořčic
pro lahůdkáře, výrobce baget, restaurace, jídelny i maloobchod.
Produkty společnosti jsou dodávány zákazníkům nejen v ČR, ale již
deset let vyváženy také do zahraničí.

Ocenění firmy:

OCP 2.místo 2015 Malá společnost,1. místo 2020 Malá společnost
www.majoneza-avian.cz

FOTO: KRISTÝNA KRÁLOVÁ

Jak už to tak bývá, když je třeba – především při přípravě na mezinárodní
potravinářský audit – může mít klidně
i 20 hodin, a to několik dní za sebou.
Funkce manažera jakosti a audity jsou
vůbec nejnáročnější výsečí mé práce.
Můj normální pracovní den má cca 10
hodin a naprosto běžně mě najdete ve
firmě i o víkendu. Je to způsobeno tím,
že zastávám několik funkcí, které jsem
se pěkně po baťovsku postupně naučila
natolik, že na ně nepotřebuji najímat zaměstnance či externisty. A když je z nějakého důvodu třeba, klidně se postavím ke
stroji a účastním se výrobního procesu.

2. MÍSTO

Paní Stránská, jak se daří

V KATEGORII MALÁ SPOLEČNOST

6 let, kdy jsme uveřejnili

si sama vyberu a sama si v práci budu
moci rozhodovat. Samozřejmě jsem se
obávala možných následků, ale to je riziko podnikání.

ženách?

Jaké byly začátky Vašeho

v současnosti Vám a Vaší firmě?
Co se změnilo za uplynulých

Váš medailon ve Výjimečných

V tomto období velké změny nenastaly.
Firma je stále samostatná ve výrobě
i v poradenství ve výživě zvířat. Máme
svoji autodopravu,takže dovezeme zákazníkovi zboží až na dvůr, to je velká
výhoda jak pro nás, tak pro zákazníky.

MARIE STRÁNSKÁ
JEDNATELKA
EKO-MIL S. R.O.

TOTO OCENĚNÍ JE PRO MĚ
VELKOU RADOSTÍ

Motto:
„Nikdy se nevzdávej,
otevři oči,
koukni se a jdi dál.“

Vaše další krásné ocenění

v celostátní soutěži OCP svědčí
o prvotřídní přední pozici,

formě a vysoké kvalitě Vaší firmy.
Nemýlím se?

Toto ocenění je pro mě velkou radostí
a i takovým hnacím motorem. Před šesti
lety jsem byla oceněna v této celostátní
soutěži 3. místem, což mě motivovalo
pracovat ještě lépe a intenzivněji, abych
popřípadě dosáhla ještě nějakého úspěchu. A nyní mám velkou radost, že jsem
obdržela krásné ocenění – 2. místo.
Jaká je Vaše původní profese,
shoduje se s tou,

které se nyní věnujete?

Mám ekonomické vzdělání, ale člověk se
musí novým věcem učit celý život. Když
něčeho chcete dosáhnout a dělat práci
dobře, vzdělávat se je nutné.

podnikání, co jste musela
obětovat, změnit,

co Vám to přineslo?

Říká se, že každý začátek je těžký a je to
pravda. Byly dny, kdy jsem si říkala, zda
to zvládnu a jak dlouho to budu dělat.
Musela jsem obětovat soukromý čas, ale
ne na úkor rodiny. Přineslo mi to a stále
přináší dobrý pocit a radost z toho, že se
mi práce daří a že jsem prospěšná pro
celou společnost.
Měla jste předsevzetí,
kam chcete dojít?

Když se dnes ohlédnete zpět,
splnila se Vaše očekávání?

V začátcích jsem si nemyslela, že firmu
budu mít tolik let, že se bude dařit a že
budeme mít tolik spokojených zákazníků. Podnikám v zemědělství a tam je
to v každém ročním období jiné. Určitě
jsem si přála, abych firmu vedla dobře
a dlouho a nyní vidím, že se mi to podařilo. Jsem ráda, že si za tolik let mohu
říci, že jsem odvedla dobrou práci.

V čem spatřujete úspěšnost
a výjimečnost Vaší firmy?

Především v tom, že jsme čeští výrobci,
vše si vyrábíme u nás a tudíž můžeme
i konkurovat cenou výrobkům, které se
k nám do republiky dovážejí.
V této době je mnoho zemědělců,
kteří vyrábějí ekologické produkty. Pro
ně můžeme prodávat naše výrobky, protože je máme mnoho let registrované
pro ekologické zemědělství.
Líbí se nám, že si sami řídíte
vývoj produktů a jste ryze
českou firmou, která není
pod tlakem zahraničních
majitelů a investorů.

S touto myšlenkou jste EKO-MIL
zakládala?

Ano, při zakládání firmy jsem měla toto
na mysli, bylo to první, co mě napadlo.
Být českou firmou a ukázat zemědělcům, že dokážeme v naší republice vyrábět kvalitní krmiva. Sami si řídíme co
a jak budeme vyrábět. Umíme a sestavujeme si stále nové a nové výrobky. Jejich
vývoj je potřebný, protože zemědělské
podniky nakupují skot ze zahraničí,
který je hodně šlechtěný a tudíž nestačí krmiva, která se používala před
desítkami let.

Na veletrhu Techagro v Brně

Za jakých okolností

jste se stala majitelkou firmy,
která se zabývá výrobou

minerálních krmiv a lizů pro
hospodářská zvířata?

Narodila jsem se na vesnici a líbí se mi
krajina a na ní pasoucí se stáda skotu, to
je opravdu krásný pohled. Tak vznikla
myšlenka zabývat se výživou pro hospodářská zvířata.
Existuje zlomový okamžik,
který rozhodl o Vaší

podnikatelské dráze?

Lákalo mě zkusit něco nového a osamostatnit se v práci. Nebýt nikým vedena, pracovat s kolektivem lidí, které
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Odměnou pro nás je spokojenost
zákazníků, pro které naše produkty
vyrábíme již od roku 1995. Kdyby nebyly opravdu kvalitní nebo by zákazníci nebyli s našimi službami spokojeni,
určitě bychom nezůstali tak dlouho na
trhu.
Co Vám podnikání dává
a co bere?

Dává mi spokojené zákazníky a radost.
Na začátku mi podnikání bralo hodně
času, který jsem musela skloubit s časem
pro rodinu, ale zvládla jsem to a cestu
našla.
Změnila byste něco,

pokud byste mohla vrátit čas?

nosti, cílevědomosti a ochotě pomáhat
druhým lidem. A snažit se dosáhnout
určitých cílů, umět překonávat i pády.
Odvahu do podnikání mi dodal především tatínek, který mě podporoval hned
od začátku.
Pokud byste mohla

zanechat poselství či vzkaz
pro budoucí generaci,
co by to bylo?

Najděte k sobě pochopení, lásku a vzájemné porozumění. V dnešní době si lidé
nevšímají jeden druhého, nevidí, když
někdo potřebuje pomoci. Přála bych si,
aby budoucí generace k sobě zase našly
cestu a navzájem se podporovaly, držely
více při sobě a nezáviděly si.

Jsou určitě věci, které by se daly vylepšit,
ale základ výroby by zůstal stejný. Líbí
se mi pracovat ve výživě zvířat, zlepšovat tím jejich zdravotní stav a vidět je
spokojená a zdravá.
Co považujete

za cennou radu,

kterou jste v životě dostala?

Pracuj tak, aby výsledky tvé práce byly
prospěšné pro společnost.
Co je na Vašem

žebříčku hodnot nejvýše,
co naopak?

Nejvýše je zdraví a mít přátelské lidi
kolem sebe. Když člověk není zdravý,
je pro něj život hodně složitý. A bez
přátelství je smutno.
Byla jste za svoje dosavadní
aktivity odměněna? Jak?

Jak jsem již zmínila, před šesti lety jsem
získala v projektu OCP 3. místo v kategorii Malá společnost a za rok 2020 2. místo.
Tato ocenění mě velice těší.
Komu byste chtěla za svoji

současnou pozici poděkovat?

Kdo Vás k podnikání motivoval,
pomáhal a ovlivňoval?

Ráda bych poděkovala především rodičům. Vážím si toho, jak mě vychovali,
naučili pracovitosti, poctivosti, skrom-
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CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI
POD PATRONACÍ MICROSOFT & DAQUAS

ING. MARTINA OLIVOVÁ, JEDNATELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU
VÝUKOU JAZYKŮ MAGIC HILL, S. R.O.
MATEŘSKÁ ŠKOLA MAGIC HILL, S. R.O.

VZALA JSEM SI ŠKOLSTVÍ
JAKO SVOU OSOBNÍ VÝZVU
Motto:
„Co tě nezabije,
to tě posílí“

P

o absolvování vysoké školy
pracovala téměř 10 let v mezinárodních společnostech v oblasti marketingu a marketingového poradenství.
V roce 2004 hledala předškolní
zařízení pro svého 3letého syna,
bohužel bezúspěšně. Proto se rozhodla založit soukromou mateřskou školu podle vlastního konceptu. V září téhož roku otevřeli
jednu třídu pro předškolní děti,
v roce 2006 navázali základní
školou a přijali prvních deset
prvňáčků. O pár let pozděj školu
rozšířili o druhý stupeň. V současné době školu a školku Magic
Hill navštěvuje již téměř 300 dětí
od 2,5 do 15 let.

výjimečné ženy
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Existuje zlomový okamžik,
který rozhodl o Vaší

podnikatelské dráze?

Na začátku to byla určitě velká motivace vlastním dítětem, plánovala jsem
ale, že školku otevřu, nasměruji a vrátím
se ke své profesi. Nakonec mě ale školství a školy zcela pohltily, objevila jsem
zde smysl práce. Začala jsem se zajímat
o nové vzdělávací trendy, doplňovala
si kvalifikaci. Navíc, díky zkušenosti
z praxe, jsem směřovala k tomu, že škola
má učit pro život, pro to, co budou děti
potřebovat v budoucnu, ve svém dalším studiu, že škola není o tom, předat
dětem vše, co víme a známe z minula,
ale že se musí proměnit, orientovat se
na budoucnost a vnější svět, více se
s ním propojovat, inovovat. Vzala jsem
si školství jako svou osobní výzvu a po
otevření základní školy jsem už naplno
využila příležitost a spolu se svým týmem jsme začali měnit zažitý pohled
na vzdělávání.
Důležitý okamžik pak přišel v roce
2015, kdy jsme přemýšleli, kam školu
dále posunout. Tehdejší prostory nám
pomalu přestávaly stačit. Spojila jsem
síly se dvěma dalšími investory a postavili jsme na zelené louce nový moderní
areál pro základní a mateřskou školu
podle svých představ tak, aby splňoval
nároky vzdělávání v 21. století.

vat se, utéct, musí se dotáhnout do konce
se všemi riziky i ztrátami. Podnikání mi
dalo mnoho přátel, ale taky přineslo pár
nepřátel, s tím se člověk musí naučit žít.
Pokud se o něco snažíte, jste víc vidět, máte
vizi, lidé na to mohou mít různý pohled.

Podnikání mi svým způsobem bere
čas, neznám pojem pracovní doba
a „popracovní doba“, pracuji v systému
24/7, ale naproti tomu jsem pánem
svého času. Vím, že když si teď udělám
volno pro sebe nebo pro syna, někde

Měla jste předsevzetí,
kam chcete dojít?

Když se dnes ohlédnete zpět,
splnila se Vaše očekávání?

Myslím, že jsem si na začátku vůbec
nedokázala představit, kam Magic Hill
může dojít. Možná je to dobře, protože
právě nadšení, velká vnitřní motivace, ale
i notná dávka idealismu, odvahy a touhy
naplňovat své sny může přinést takovéto,
troufám si říci, úspěšně projekty.
Co Vám podnikání dává,
co bere?

Dává mi velkou míru svobody, možnost
dělat si věci po svém, ale také nést za ně odpovědnost. Tady je každý neúspěch vaším
neúspěchem. Nedá se od něj odejít, scho-
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VZDĚLÁNÍ
Ekonomická fakulta,
VŠB – Technická univerzita,
Ostrava

ŽEBŘÍČEK HODNOT
Nejvýše je rodina a zdraví,
potom svoboda, poctivost,
pracovitost a empatie.
jinde to budu muset dohnat. Pro mě je
ale práce koníčkem, hnacím motorem,
a když se mě lidi ptají, jak to dělám,
tak upřímně nechápu, na co se to ptají.
Pro mě je tohle tempo přirozené, jinak
to neumím, naopak, mě by vyčerpávala
nečinnost.
Byla jste za svoje dosavadní
aktivity odměněna? Jak?

Odměnou je mi každý den ve škole, kde
se děti do školy těší. Vidím, jaký pokrok
u nás každý den dělají. Odměnou je mi
i zpětná vazba od kolegů, vím, že jsou ve
škole rádi, cítí se oceněni a motivováni.
No a samozřejmě odměnou jsou i různá
oficiální ocenění, která jsem já osobně,
nebo škola získali.
Máte recept na úspěch
– např. profesní zásady,

kterými se řídíte a bez kterých se
neobejdete?

Úspěch je radost z práce. Pokud ji zažíváte, musíte být ve své práci úspěšní. Mám
jednoduchou zásadu, kterou se snažím
vštěpovat svým dětem, ale vlastně i všem
okolo: Dělejte každý den svou práci tak
nejlépe, jak umíte. Neschovávejte se za
jiné, nevymlouvejte se, pracujte na sobě,
hledejte cesty, co zlepšit. Ono nemusí být
vše perfektní a dokonalé, ale vždy je potřeba o to usilovat. Pak se nám všem bude,
věřím, dařit dobře.
Co považujete za cennou radu,
kterou jste v životě dostala?

Můj otec, i v posledním stadiu vážné
nemoci, usiloval o to, aby po něm tzv.
něco zůstalo. Jeho větu, že každý, kdo
dělá svou práci mizerně, by měl být po
zásluze potrestán, mám před očima

denně a připomíná mi, že se mám každý
den snažit a ve svém úsilí nepolevovat.
Které momenty v životě

považujete za důležité?

Důležitá jsou pro mě setkání se zásadními lidmi a samozřejmě narození
mých dvou dětí a pak rok, kdy mému
mladšímu synovi byla diagnostikována
nevyléčitelná nemoc cystická fibróza. To
otočilo náš život vzhůru nohama a přimělo přehodnotit mnoho věcí.
Která historická událost na Vás
zapůsobila?

Sametová revoluce a aktuálně koronakrize se svými dopady na společnost, ty
ekonomické jsou zřejmé, mě ale trápí ty
morální, lidské, to, co tato krize obnažila a ukázala, že v nás je, a nebo naopak
chybí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ MAGIC HILL, S.R.O.
MATEŘSKÁ ŠKOLA MAGIC HILL, S.R.O.

Soukromá mateřská a základní škola, která působí v Říčanech u Prahy od roku 2004. Nabízí dvojjazyčné
vzdělání moderními metodami s důrazem na získávání dovedností 21.století jako je spolupráce, komunikace, kritické myšlení. Cílem vzdělávání v Magic Hill není předat maximum informací, ale probudit
zájem dítěte, touhu se dále učit.

Škola je držitelem mnoha ocenění:

Pravidelně získává ocenění v soutěži Školní časopis roku.
Je finalistou soutěže Nejlepší česká škola.
Je vítězem mezinárodní soutěže Microsoft Educator Expert.
Je držitelem ceny za digitální transformaci v Ocenění českých podnikatelek roku 2020.
Školní farma Magic Hill byla oceněna jako ukázkový permakulturní projekt.
Školní farma Magic Hill je členem Social Farms and Gardens, Growing well together, UK.
www.magic-hill.cz
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CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
POD PATRONACÍ GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

ING. ANNA GALIŠINOVÁ
MAJITELKA A JEDNATELKA ECOAR S. R.O.

NA SVŮJ PRVNÍ POČÍTAČ
JSEM SI MUSELA PŮJČIT PENÍZE
Co Vám podnikání dává, co bere?

Co a kdo Vás v životě nejvíce
ovlivnil?

V první řadě rodiče, pak moje děti, kolegyně z práce a další spousta událostí
a skvělých lidí, které jsem v životě potkala. Dále to byly hory, daly mi potřebný
nadhled a schopnost rozlišit podstatné
od nepodstatného, Sametová revoluce
zase příležitosti a svobodu a také bohužel
smrt blízkého. Díky ní si nesu zkušenost,
že není včera ani zítra, ale dnes a teď!
Co považujete za cennou radu,
kterou jste v životě dostala?

Nikdy se nevzdávat a nezabývat se tím,
co nemohu změnit.
Co jste si odnesla do života
od svých rodičů?

Vedli mě ke skromnosti, vytrvalosti
a poctivosti v práci i životě, k empatii
a sociálnímu cítění ke druhým lidem.
Říkali – buď přísná k sobě, ale shovívavá
k ostatním. Předali mi smysl pro rodinu,
její soudržnost, společné prožívání ra-
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Motto: „Nikdy neříkej nikdy!“

P

o studiu na střední ekonomické škole byla rozhodnuta, že se účetnictvím nikdy nebude zabývat. Nastoupila v černouhelných dolech
na různé provozní pozice a pak jí byla nabídnuta pozice v plánovacím
oddělení. Tam se poprvé setkala se zaváděním personálních počítačů a jejich využitím pro práci plánovačů. Tuto zkušenost zúročila v roce 1993,
kdy dostala nabídku soukromé firmy na pozici účetní. Ukončila práci
v plánovacím oddělení a nabídku přijala i s ohledem na to, že od toho
roku se zaváděl nový systém účetnictví a jeho elektronické zpracování.
Začínala od nuly a vše se za pochodu učila – jak nové účetnictví, tak jeho
elektronické zpracování. Na svůj první počítač si peníze musela půjčit.
Posléze ji začali oslovovat další klienti a tak se svojí spolužačkou v roce
1994 založily společnost ECOAR s.r.o.
Později podíl odkoupila a stala se jedinou majitelkou a jednatelkou
společnosti. V roce 1995 složila zkoušky daňového poradce a nastoupila
na bakalářské, posléze inženýrské studium VŠB TU Ostrava. Současně
absolvovala kurz Základy práva pro daňové poradce na Právnické fakultě
UK Praha.
Velké zkušenosti získala také v auditorské společnosti v Praze, kde
pracovala v pozici daňového poradce. ECOAR se postupem doby začal
rozrůstat a jak přibývali noví klienti, tak rostl i počet zaměstnanců. V současné době má 18 specialistek jak v oblasti mzdové, tak v oblasti účetní
a daňové. Ve svém kraji patří mezi větší účetní kanceláře, která poskytuje
služby tuzemským klientům, ale i klientům ze zahraničí, zejména z Polska.
Blízkost hranic s PL, jazyková vybavenost firmy i náhodná prezentace
v polských médiích (internetová televize) způsobila významný nárůst
klientů z této země, kteří oceňují zejména komunikaci v jejich rodném
jazyku i úroveň poskytovaných služeb firmy ECOAR.

FOTO: VIDEOSTUDIO PETR GOMOLA

Dává mi finanční svobodu, právo rozhodovat a brát za svá rozhodnutí odpovědnost, možnost získávat nové zkušenosti
a poznatky, poznat nové lidi. Bere mi čas.

dosti, ale i smutku, vzájemnou pomoc.
Rodinná setkávání mají pro mě velký význam, zejména v dnešní době, kdy jsou
veškeré osobní vazby velmi zpřetrhané
a neudržované.
Co pro Vás znamená pojem
pracovní doba?

Když děláte věci, které vás baví a máte je
rádi, tak pracovní doba pro vás moc neznamená. Pracuji, jak je potřeba a v období
podávání daňových přiznání, tj. každoročně leden až červen volný víkend téměř
neznám.

finanční nezávislost. Naopak nejníže je
závist a sobeckost. (i když podle Ivo Tomana – závist si musíš zasloužit).
Kde ráda trávíte dovolenou?

Velmi ráda cestuji a to buď ve vlastní režii nebo i organizovaně ráda poznávám
nové lidi, jejich kulturu, historii a pří-

rodu. V současné době mi to moc chybí,
protože jsem si tím tzv. nabíjela baterky.
Komu byste chtěla za svoji

současnou pozici poděkovat?

Rodičům za výchovu, mojí rodině za pochopení a trpělivost a mým kolegyním
za skvělý pracovní kolektiv.

ECOAR S. R.O.

Účetní a daňová kancelář, zpracovávající účetnictví pro OSVČ
a právnické osoby, poskytuje komplexní poradenství v oblasti daní,
účetnictví a financí pro české i zahraniční klienty
Ocenění firmy: Finalista v projektu OCP 2012 a 2013 v kategorii
Malá společnost
www.ecoarcz.eu

Jakou roli ve Vašem podnikání
hraje Vaše rodina?

Rodina je pro mě nejdůležitější. Vážím
si její podpory v době počátků podnikání, v době studia i nyní. S manželem
jsem spolu 44 let, máme dvě dospělé děti
a 3 vnučky. Dcera pracuje ve firmě jako
účetní, stejně tak, jako moje sestra.
Co je na Vašem žebříčku hodnot
nejvýše, co naopak?

Nejvýše je zdraví, funkční spokojená
rodina, spokojení loajální zaměstnanci,

VZDĚLÁNÍ
VŠB TU ekonomická fakulta,
obor Daně a právo v podnikání

SILNÉ STRÁNKY
Dlouholeté zkušenosti, empatie,
sociální cítění, odpovědnost,
využívání nových technologií.

ZÁJMY
Adrenalinové zážitky, vyzkoušela
bungee jumping, seskok padákem,
potápění. Ráda cestuje, fotografuje,
filmuje, ale i vaří.
V poslední době relaxuje rekreačním
během, vloni se poprvé zúčastnila
Běhu žen v Ostravě.
Cvičí jógu, v zimě jezdí na lyže.
Nikdy nechtěla dělat
účetnictví – dělá ho, nikdy nechtěla
běhat – běhá.
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3. MÍSTO

CENA ČSOB

V KATEGORII MALÁ SPOLEČNOST

ZITA JANÁČKOVÁ
NOVÁ ŠKOLA – DUHA S. R.O.
Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA – DUHA navazuje na více jak dvacetileté zkušenosti s vydáváním učebnic

a pracovních sešitů. Vydává novou moderní řadu učebnic vytvořenou v rámci edice Čtení s porozuměním.
Jak již název edice napovídá, všechny ediční tituly se zaměřují na podporu čtenářské gramotnosti. Do
učebnic jsou zařazeny tematicky vhodné motivační úryvky z krásné literatury, odborných a novinových
článků nebo encyklopedií. V učebnicích se dále využívají metody činnostního učení. Předkládané informace jsou přehledné a přiměřené věku žáků. Důraz se také klade na etickou výchovu žáků.

VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

LUCIE HOTAŘOVÁ
ETIFLEX, S. R.O.
ETIFLEX je rodinnou tiskárnou sídlící v srdci jižní

Moravy. Region ji předurčil ke specializaci na tisk
vinných etiket. Vinaři zde najdou komplexní řešení
obalu na víno, od první myšlenky, přes grafický návrh až po realizaci. Soustavně ve firmě zdokonalují
tiskové technologie i materiály a neustále se také
vzdělávají v oblasti marketingu, aby pro své zákazníky nebyli pouze dodavatelem, ale i rádcem.
Vyvinuli novou mobilní aplikaci Živá etiketa, která
využívá technologie rozšířené reality a v první vlně
COVID-19 zorganizovali iniciativu „To si vypijeme“,
která spojuje vinaře a vyzývá národ k podpoře
moravského a českého vinařství.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
POD PATRONACÍ TC BUSINESS SCHOOL

VERONIKA CIPÍNOVÁ
TREVILE S. R.O.
Společnost TREVILE S.R.O. vznikla v roce 2012
jako malá rodinná firma. Její hlavní činností je

stavebnictví. Specializuje se na zemní, výkopové
a demoliční práce. Při realizaci zakázek spolupracuje s velkými stavebními firmami a podílí se
na řadě významných projektů. V letošním roce
je to zejména projekt kanalizace na dálnici D3
nebo kompletní zemní práce na vodní elektrárně
Papouščí skála. Součástí firmy je vybavená svářečská dílna. Cílem firmy je realizovat a poskytovat
kvalitní služby a zanechat tak za sebou stavby,
které budou sloužit i dalším generacím.
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NÁŠ EXKLUZIVNÍ HOST

to, které bylinky na tyto problémy zaberou.
Jaký si klade centrum cíl
a pro koho je určeno?

V jaké fázi se budování centra
nachází?

MGR. JARMILA PODHORNÁ
MAJITELKA FIRMY NADĚJE

ZLEPŠENÍM ZDRAVOTNÍCH
PROBLÉMŮ SE ZLEPŠÍ IMUNITA
Paní magistro, co bylo

podnětem a impulzem
k budování Vašeho

regeneračního centra?

Regenerační centrum vzniklo jako poslední článek pomoci zlepšit zdravotní
stav a konkrétní zdravotní problémy. Je
to vlastně uzavření cyklu naší firmy –

vypěstovat byliny, vytvořit z nich tinktury, nabídnout zákazníkovi a zkontrolovat účinnost. V centru jednak zjistit
měřícími přístroji stav organismu a také

M

gr. Jarmila Podhorná založila v roce 1999 firmu Naděje za účelem výroby bylinných
tinktur a jako první v republice
začala vyrábět gemmoterapeutika, výtažky z pupenů rostlin.
Za dobu svého působení si
získala obrovskou důvěru u široké laické i lékařské veřejnosti
a její produkty pomáhají lidem
s mnoha onemocněními. Na
svých pozemcích vybudovala
světový unikát – zahrady pro
pupeny a bylinkové zahrady,
jejichž sazenice dováží z celého
světa. V současné době postavila
v Brodku u Konice u Prostějova
nové regenerační centrum.

Cílem našeho centra je pomoci lidem,
zjistit podstatu jejich problémů a nabídnout jim řešení pomocí bylin a doléčení jednotlivých problémů přístrojovou technikou. Přístroje centra jsou pro
všechny věkové kategorie.
Stavebně i přístrojově je centrum
hotové. Schází jen zbytek truhlářského
vybavení a úpravy kolem. K diagnostickým přístrojům patří Eri – systém, Salvie, F-scan, přístroje, které zjišťují stav
organismu a orgánů a také bakteriální,
virové a parazitální zátěže. K frekvenčním přístrojům patří Plasmový generátor RPZ-14 a Quantum harmony, které
slouží k likvidaci těchto zátěží. Dále
přístroje terapeutické – na zlepšení pohybového aparátu Ceragem Master V3,
Denas terapie, která pracuje na principu
elektrostimulace, estetická lymfodrenáž
Balancer 406 na zlepšení průtoku lymfy.
Pro zlepšení činnosti cévního systému
můžeme použít speciální technologii Led
Bed, Bemmer terapii a Bioptron. To jsou
jen některé z přístrojů, které nám mohou pomoci udržet a zlepšit stav našeho
organismu.
Jsou tyto přístroje k dostání
na našem trhu a mohou je

klienti najít i jinde v podobných
zařízeních?

Regenerační centrum

OCENĚNÍ
Živnostník roku Olomouckého
kraje – 2. místo v republice
Marketér roku 2013
Cena Malý delfín
Pamětní medaile Univerzity
Palackého v Olomouci za
reprezentaci v ČR a zahraničí
Ocenění Českých Podnikatelek
– 9.ročník – hlavní cena
v kategorii Inovativní řešení

omlazují organismus. A také se snažím
své zdraví udržovat pohybem, masážemi,
akupunkturou.
Jak léčba v centru probíhá?

Klienti se k vám objednávají?
Jak dlouho trvají jednotlivá
ošetření?

Klienti se mohou přihlásit na určitý termín a proceduru, nejdříve je lepší jít u nás
na vyšetření, které může ukázat, kde je
problém a které bylinky mohou pomoci
a který přístroj zvolit.
Jak mohou prospět Vaše
produkty a regenerační

centrum lidem v současné době

Některé jsou k dostání, ale část máme
dovezenou z ciziny.
Který přístroj Vy osobně

upřednostňujete a z jakého
důvodu?

K mým nejoblíbenějším patří Eri systém
a Led Bed. Pomáhají na problémy pohybového aparátu, cévní a kožní. Ráda také
navštívím Plasmový generátor, který mi
eliminuje bakteriální, parazitální a virové
zátěže.
Jste příkladnou zastánkyní

pandemie, kdy je naše fyzické

i psychické zdraví permanentně
dlouhodobě ohroženo?

Ať už byliny nebo regenerační centrum
mohou pomoci tím, že se zlepšením
zdravotních problémů se zlepší imunita.
Dále pomůže užívání bylin s imunitními, antibakteriálními a protivirovými
účinky. Rovněž přístroje, které likvidují
tyto zátěže, mohou oddálit vznik nemoci. Špičkovou záležitostí v tomto
směru je Bioptron, Led Bed a Plazmový
generátor.

zdravého životního stylu

Co byste vzkázala lidem v této

Jak se staráte o svoje zdraví?

konec pandemie?

a sama Vašich využíváte.

Vypadáte o 20 let mladší!

Děkuji za poklonu. Pro svůj zdravotní
stav využívám veškeré dostupné přípravky podporující imunitu, dále přístroje, které lepší a určitým způsobem

těžké době? Věříte v dobrý

Snažte se pozitivně myslet, zařazujte do
denního programu více pohybu na čerstvém vzduchu, zlepšete výživu ve prospěch zdraví a využijte všeho, co nám
alternativní léčba nabízí.

Budovy pro výrobu, skladování, semináře

FOTO: MARIE VOTAVOVÁ

Za svoji celoživotní práci byla
mnohokrát významně oceněna
českou veřejností.Vystupuje
v televizních pořadech, vydává
knihy a pořádá přednášky po
celé republice.
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REGENERACE ORGANISMU PO PRODĚLÁNÍ
COVIDU-19 PŘÍRODNÍ CESTOU

ROSTLINY POSILUJÍCÍ IMUNITU PO VIROVÝCH
ONEMOCNĚNÍCH
MARALÍ KOŘEN, adaptogen, snižuje stres, hladinu cukru

GEMMOTERAPEUTIKUM Z LÍSKY působí jako antisklero-

a cholesterolu, působí proti vzniku depresí a je vynikajícím
afrodisiakem.

tikum na játra, doléčuje po virové žloutence, obnovuje činnost
plic, zlepšuje rozedmu plic. Je vhodné při psychické labilitě.

KUSTOVNICE ČÍNSKÁ zlepšuje srdeční činnost, posiluje

GEMMOTERAPEUTIKUM Z BĚLOTRNU KULATOHLAVÉHO má příznivé účinky při atrofiích nervů, zánětech, ne-

plíce, játra, podporuje krvetvorbu, odstraňuje bolesti pohybového aparátu, stimuluje nervový systém.

uralgiích, při poruchách vedení vzruchu nervem, pomáhá při
řešení obrn.

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ můžeme použít při revmatismu, ekzémech i chřipce. Má baktericidní účinky a vhodný je
při řešení problémů se zrakem.

KOZINEC BLANITÝ je účinný při úpadku psychických sil,

GEMMOTERAPEUTIKUM z černého rybízu má vynikající

LÍPA OBECNÁ pomáhá při stavech úzkosti, napětí, při ře-

účinky k vytvoření kortizonového efektu při snížené funkci
nadledvinek, je vynikající antialergikum, pomáhá řešit sennou
rýmu, ekzémy, hypertrofii prostaty a spolu s maliníkem cysty
na vaječnících.

šení neuralgií. Také tlumí pocity svědění a je to hlavní bylinný
prostředek ke zklidnění organismu.

zlepšuje imunitu, obranyschopnost, látkovou výměnu.

GEMMOTERAPEUTIKUM Z VRBY BÍLÉ je výborný prostředek při chřipce, příznivě působení na nervový systém.

ŠIŠÁK BAJKALSKÝ má příznivý vliv při řešení kašle, infekcí

P

oslední rok je ve znamení rozšíření
této nemoci po celém světě. Jestliže
sledujeme její zásah a průběh, vidíme,
že pro prevenci je nejdůležitější kvalitní
imunita. Víme, co všechno se na jejím
vzniku podílí – styl života, životospráva
atd. Ale co více můžeme udělat pro její
lepší stabilitu přírodní cestou?
Byliny byly odedávna tím, co lidem
pomáhalo s prevencí i léčbou. Jaké jsou
účinky bylin na organismus víme – očista od odpadních látek, dodání účinných
látek na dané problémy a také dodání
vitamínů, stopových prvků, hormonů
a dalších látek.
Nejvíce jsou používané byliny v podobě lihových tinktur, protože líh z nich
vytáhne nejvíce účinných látek. Špičkou
bylinné léčby je využití gemmoterapeutik – výtažků ze zárodečných částí rostlin
(pupenů, klíčků). Do těchto částí rostlina ukládá nejvíce účinných látek – hormony, enzymy, stopové prvky, růstové
hormony – které potom přecházejí do
produktu – gemmoterapeutika. Proto
tyto prostředky mají široké spektrum
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účinků, působí v několika rovinách
– zvyšují obranyschopnost organismu,
zlepšují funkci centrální nervové soustavy, omlazují organismus. Zde vidíme,
že jsou to prostředky, které nám mohou
pomoci nejen v prevenci onemocnění,
i virových, ale také při doléčování.

NEJČASTĚJŠÍMI PROBLÉMY
PŘI COVIDU JSOU HOREČKA,
SUCHÝ KAŠEL, DUŠNOST,
ÚNAVA, BOLEST SVALŮ A HLAVY,
ZTRÁTA ČICHU A CHUTI.
Dýchací cesty podpoříme tinkturou
z žampionu, která je přírodním antibiotikem na horní cesty dýchací. Dále
využijeme gemmoterapeutikum z divizny, habru a modřínu, které působí
regeneračně na horní cesty dýchací.
Vynikající působení má gemmoterapeutikum z lísky, která je vhodná na
regeneraci jater a hlavně plic, které jsou
téměř vždy zasaženy. Působí též na zlepšení psychické lability.
Po prodělaném Covidu vždy lidé hlásí
velkou únavu a proto se musíme zamě-

řit na regeneraci jater a podporu svalové
činnosti. U jater se vždy zaměříme na
likvidaci virových a bakteriálních zátěží,
zde je účinné gemmoterapeutikum z topolu. Dále je vhodné použít gemmoterapeutika z pupenů jalovce, rozmarýnu
či klíčků ostropestřce.
Dalším zdravotním problémem po
prodělaném Covidu je oslabení nervového systému. Zde můžeme především
gemmoterapeutik z bělotrnu, který pomáhá regenerovat nervové vlákno a javor
babyka. Ke zklidnění a regeneraci nervové soustavy je vhodné gemmoterapeutikum z třezalky, bacopy, lípy a šišáku.

horních cest dýchacích, astmatu, zánětů, řeší chronickou hepatitidu, působí protivirově, antibakteriálně, protiplísňově,
zklidňuje činnost srdce a cév.

RODIOLA neboli rozchodnice růžová je vhodným prostředkem při únavě, psychických traumatech, po infekcích. Zlepšuje
paměť, spánek a deprese.

Bylinky pro regeneraci organismu
  

MGR. JARMILA
PODHORNÁ – NADĚJE
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ZDRAVÍ

vývojové vady, nádorová onemocnění
kůže, úrazy obličeje a ruky…
Nyní mám takový lehký program při
částečném úvazku, operuji zejména malé
výkony v místním umrtvení.
Kolik operací jste provedla?

MUDR. KLÁRA NOVOTNÁ
LÉKAŘKA NA KLINICE PLASTICKÉ CHIRURGIE
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY,
VYUČUJÍCÍ NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK

ZÁSADNÍ ROLI
PRO MĚ HRAJE POKORA
P

řed nedávnem jsem si způsobila domácí úraz a při neopatrné manipulaci s nožem jsem se do ukazováku pravé ruky řízla tak, že jsem byla
přesvědčena, že o něj přijdu.
Možná jste zažili moment, kdy se potýkáte v čekárně nemocnice na úrazovém
oddělení s bolestí, obavami a také výčitkami, že jste nedávali větší pozor.
Ale... stalo se, stává se.
Při vší smůle, navíc v pátek odpoledne, jsem měla ve FN Královské Vinohrady
na Klinice plastické chirurgie obrovské štěstí, neboť po příjmu ochotné šikovné
sestry se ve dveřích objevila mladá, elegantní, za rouškou usměvavá lékařka
a prohlédla si můj zohavený prst.
To, co následovalo, mě mile překvapilo. Jednak proto, že jsem doposud mnoho
úrazů nezažila a také proto, že se běžně v lékařském prostředí nepohybuji.
Paní doktorka, které chci tímto velice poděkovat, se s profesionalitou, rychlostí
a ochotou, doprovázenou úsměvem, ujala okamžitého operačního výkonu.
Šily se nervy, šlachy. Nic mě nebolelo a za hodinu jsem opouštěla kliniku se
zahřátým srdcem a klidnou myslí.
To vše díky lékařce, která měla v pátek službu. Díky její následné péči dnes
mohu znovu psát, řídit auto, ale i zavázat si tkaničky či upravit si vlasy.
A dokonce si zahrát na klavír svého oblíbeného Beethovena.
Děkuji!
Stanislava Šveňková
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Proč jste se rozhodla pro profesi
plastického chirurga?

Velice záhy od začátku studia na lékařské fakultě jsem věděla, že chci směřovat k oboru spíše chirurgickému, než
internímu a když jsem ve 3. ročníku
stážovala na teď již své domovské Klinice plastické chirurgie, došlo mi, že to je
ono. Náš obor je velmi široký, ač nás není
mnoho a oproti chirurgii obecné máme
čas na rozmyšlenou, stavy, které řešíme
v naprosté většině pacienta neohrožují
na životě v řádu vteřin, nebo minut, to
mi vyhovuje. Baví mě kreativita plastické
chirurgie a estetický aspekt, záleží nám
na tom, aby byl nádor radikálně odstraněn, ale aby také výsledek byl esteticky
maximálně přijatelný.
Jak dlouho svoji praxi
vykonáváte?

Jaké zákroky provádíte?

Plastické chirurgii se věnuji 6 let, předtím jsem téměř 4 roky pracovala na chirurgii obecné. Před nástupem na RD
jsem prováděla s různou intenzitou zákroky širokého spektra plastické chirurgie vyjma mikrochirurgických výkonů,
zejména u dětských pacientů – vrozené

Jaké například?

U nás na klinice musíme v rámci vykazování psát operační protokol na každý
výkon, takže i když se jedná třeba o drobnou ranku k zašití, musí mít v počítači
záznam. Výhodou je, že pak lze dohledat,
kolik výkonů člověk za určitý čas udělal.
Na 2. výročí svého působení na klinice
jsem si to číslo zjistila – bylo to 1000 operačních výkonů – přesně. Cca polovina
byla jistě těch výše zmíněných drobností,
ale i tak to považuji za úctyhodné číslo
za dva roky.
Spoustu věcí člověk pochopitelně zapomene, ale ty, co utkvějí, jsou závažné
úrazy, typicky poranění způsobné kousnutím psem v obličeji – s řadou svých
pacientů si vyměňuji maily i po letech.
A další velkou skupinou jsou pacienti se
závažným nádorovým onemocněním,
často se starám o pacienty s maligním
melanomem a tam to ne vždy končí
dobře. Pak také pacientky, o které pečujeme v rámci rekonstrukce prsů po
onkologické léčbě, je krásné navracet
těmto ženám sebevědomí.

Máte cíl, kterého chcete ve své
profesi dosáhnout?

Můj sen je věnovat se problematice rozštěpových vad, je to nádherná práce. Uvidíme, zda se mi to splní. Zatím musím
říct, že žiju svůj pracovní sen, tohle už
by byla jen taková třešnička.
Jak byste zhodnotila úroveň

gická péče o pacienty je srovnatelná. Jen
mám pocit, že české prostředí má ještě
dluh v tom okolo – vzhled ambulancí,
budov… Ono to pro operační zákrok
není vůbec důležité, ale na pacienta to extrémně působí. Ale myslím, že to není jen
otázka plastické chirurgie a že je to hlavně
na dobré cestě ke změně, jen pomalu…

plastické chirurgie v Čechách,

Co Vám Vaše profese dává?

péčí?

Určitě mi víc dává, než bere! Moje práce
mě baví. Chirurgie je krásná v tom, že vidíte výsledky poměrně rychle. To člověka
nabíjí. Vyhovuje mi také kontinuum péče

můžete ji srovnat se zahraniční

V roce 2010 jsem stážovala na plastické
chirurgii univerzitní nemocnice ve francouzském Grenoblu, myslím, že chirur-

(co bere?)

Jaké byly Vaše lékařské
začátky?

Promovala jsem v roce 2011, nastoupila
jsem na Chirurgické oddělení Nemocnice Kadaň, kde byl pan primář Lebeda, proslulý svou přísností, což jsem
záhy mohla potvrdit. Kombinace jeho
důslednosti a bezvadného kolektivu
lékařů s týmem zkušených sester byla
perfektním startem do praxe, spoustu
jsem se toho naučila, vždy jsem měla,
na koho se obrátit. Ráda na to období
vzpomínám. Ale nebudu lhát, že to nebylo těžké, spoustu nových věcí, spousta
zodpovědnosti a myšlenka, zda jsem si
neukrojila příliš velké sousto myšlenkou, že budu chirurg, nebo plastický
chirurg, se vkrádala často.
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o pacienta. Když ke mně pacient přijde
do ambulance, má velkou pravděpodobnost, že právě já ho budu operovat – pokud chce, pochopitelně – a že se pak následně o něj budu i starat, než se zahojí.
A pokud se vyskytne obdobný problém
v budoucnu, opět mě najde – například
pacienti se syndromem karpálního kanálu se často ozvou po několika měsících,
že už dozrála i druhá ruka k operaci. To
například provoz na obecné chirurgii
málokdy dovoluje.

ADRESÁŘ VÝJIMEČNÝCH OSOBNOSTÍ
Z NAŠICH PUBLIKACÍ

KDO JI V ŽIVOTĚ NEJVÍCE OVLIVNIL?
Rodiče, kteří jí toho dali svým příkladem víc, než je ochotna si připustit.
A má, jak tvrdí, štěstí na skvělého manžela, který je zcela mimo zdravotnictví
a jeho nezaujatý pohled je pro ni velmi hodnotný.

CO JE NA JEJÍM ŽEBŘÍČKU HODNOT NEJVÝŠE?
Zásadní roli pro ni hraje pokora,
ať už v osobním životě nebo v profesním.

Jak vidíte budoucnost plastické
chirurgie u nás?

Přála bych českému zdravotnictví zdravou smysluplnou reformu, od podlahy.
Zatím je to takové lepení, záplatování.
Myslím, že by to prospělo všem oborům.
Máme vynikající odborníky, skvělé sestry,
ve zdravotnictví pracuje spoustu „srdcařů“, pandemie to ukázala v jasném
světle. A máme taky trochu rozmazlené
pacienty, co chtějí často všechno teď
hned, v nejlepší kvalitě a zadarmo. To
prostě nejde, minimálně ne dlouhodobě.
Ale nechtěla bych být ministrem zdravotnictví, který to dostane za úkol, jsem
si jistá, že už ho znovu nikdo nezvolí.

Petra Adamová
www.ilbagno.cz

Lenka Dobiášová
www.koreni.cz

Alena Aulíková
1. Český Automotoklub žen Praha

MUDr. Eva Dokoupilová
www.medicalplus.cz

Simona Bagárová
www.krasapomoci.cz

Eva Domenici
www.aquastyl.cz

Mgr.Ivana Bachtíková
www.kucharidodomu.cz

Klára Doubková
www.caresse.cz

Hana Bártová
www.1zapper.ct

Štěpánka Duffková
www.stepankaduffkova.cz

Mgr. Helena Bednářová
www.centrin.cz

Ing. Alena Drašnarová
www.emt-czech.cz

Petra Benešová
consulting.benesova@gmail.com

Marcela Dušková
Marcela.dus@seznam.cz

Bea Benková
www.beabenkova.com

Zdeňka Dušková
www.biopticka.cz

Taťána Bojková
www.celebritylook.cz

Taťána Džavíková
www.agdprint.cz

Mgr. Jana Brabcová
www.grafia.cz

Hana Eckertová
www.clarkson.cz

Mgr. Lenka Braunová
www.barbie-obchod.cz
Veronika Brázdilová
www.xerox.cz
Ing. Kamila Brzezinová
www.rutexcz.cz
Ing. Eva Bučová
Nezávisla Senior Sales
directior spol. Mary Kay
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
www.esop-rtk.cz

Máte lékařské vzory? Je někdo,
komu byste chtěla za svoji

Milan Canibal
www.khn.cz

Kdo Vás k ní motivoval, pomáhal

Mgr. Sylva Cerhová
www.arabella-fashion.cz

současnou pozici poděkovat?
a ovlivňoval?

Provázelo mě na mé dosavadní cestě
spousta vyučujících a později kolegů. Od
každého jsem se snažila naučit to, co se
mi líbilo, od chirurgických technik po
přístup k pacientům. Je neuvěřitelné, jak
různorodí jsou lékaři praktikující tentýž
obor. Kolektiv naší kliniky je plný obdivuhodných odborníků, od kterých se
s vděkem učím. Ale mám jednu osobu,
která se tak trošku vymyká svou důležitostí, moje vzácná kolegyně a školitelka,
paní doktorka Eva Leamerová, vedoucí
lékařka dětského oddělení naší kliniky, je
pro mě velkým vzorem svou trpělivostí
a precizností své práce, když jsem na rozpacích, jak danému pacientovi pomoci,
obracím se o radu na ni.
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Ing. Helena Cetlová
www.stredoceske-podnikatelky.cz
Barbora Cornelio
www.epskuryr.cz

KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE VE FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

je nejstarším a největším pracovištěm plastické chirurgie v České
republice. Byla založena prof. Burianem, jedním ze zakladatelů oboru
plastické chirurgie v Evropě, v první polovině minulého století.Od
jejího založení si klinika udržuje přední postavení mezi pracovišti
plastické chirurgie v naší zemi. Poskytuje spektrum operací v celém
rozsahu oboru plastické chirurgie – od léčby vrozených vývojových
vad, akutních úrazů ruky a obličeje, složitých mikrochirurgických
rekonstrukcí až po výkony estetické chirurgie. Ročně se zde provede
více jak 8 000 operačních zákroků. Je jediným školícím pracovištěm dalších plastických chirurgů s akreditací nejvyššího stupně pro
oblast Čech.

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

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
Jarmila Fabišková
www.stoprobek.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. Irena Hrčnířová
www.ktatechnika.cz
Eva Hronová
www.revatech.cz
Ing. Marcela Hrubešová
www.financeproradost.cz
Ing. Ladislava Hřičišťová
www.lasenbroker.cz

Ing. Dagmar Grossmann
www.grossmannjet.cz

Štěpánka Hüblová
www.kvetinka-jh-cz

Ing. Jiřina Hajduková
www.komas.cz

Ing. Jitka Hurábová
www.ldseating.com

Bc. Magdalena Halžová
www.skolicka-mh.cz

Irena Hušinová
www.strasnickedivadlo.cz

Helena Harabinová,
Kateřina Urban Samková
www.mypled.com

Veronika Hušková
www.dioptraoptik.cz

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

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

Ing. Jana Havrdová
www.beautyjana.cz

Dubravka Jaganjacová
www.spondeo.cz

Prof. MUDr. Jana Hercogová
www.dermatology.cz

Zdeňka Jandová
www.studiopohody.cz

Stanislava Heritesová
Weigelová
www.westrans.cz

Jaroslava Haid Jarková
www.henkel.cz
Marie Jehličková
www.cgta.cz

Bc.Vlastimila Faiferlíková
www.totem-rdc.cz

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

Ing. Marcela Fejtová
Katedra kybernetiky ČVUT

Silvie Holubová
www.cipa4u.cz

Simona Fink
www.bayern-tschechien.de

Zdenka Homolová
www.nerez-cidlina.cz

Mgr. Jitka Jetlebová
www.jjcoaching.cz

Ing. Jana Flanderová
www.lci-d122.org

Ing. Marči Horová
www.chromservis.cz

PhDr. Marie Jírů
www.centrumandragogiky.cz

Eliška Flášarová
www.annemarie-design.cz

Ing. Lenka Horáčková
www.finestra-studio.cz

Ing. Olga Dunaj Jurčová
www.beautyslim.cz

Marcela Flídrová
www.agenturaarachne.eu

Zuzana Horáková
www.gastropoezie.cz

Iveta Kafková
kvetinovavazarna@seznam.cz

Mgr.Andrea Fojtíková
www.znacky-plzen.cz

Gabriela Horčicová
www.liska.co.at

Anna Folaufová
www.NORDranc.cz

RNDr. Jitka Hořejšová
www.drhorejsova.eu

Jarka Frančíková
www.marmeladazposumavi.cz

Ing. Dana Hrabáková
www.chalk.cz

Aneta Gajdošová
www.agmforestetic.cz

Gabriela Hrdina
www.utukutu.cz

Ing. Dagmar Jelínková
www.economy.rating.cz
Mgr. Irena Jelínková
www.forcorp.cz

Petra Kaldová
www.azs98.cz
Ilona Kalová
www.kalatrans.cz
Eva Kaňákova
www.casiopea.cz
Gabriela Karlová,
Sára Lachmanová
www.facebook.com/ateliersg1
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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

Veronika Kremzová
www.esthesia.cz

Ivana Málková
www.skola-hrou.cz

Taťána Nepustilová
www.tlc.cz

Hana Portová
www.alfe.cz

Ing. Hana Skallová
www.1kspa.cz

Ing. Kateřina Šrámková
www.zamekloucen.cz

Štěpánka Vaňková
www.sanatorium-kolin.cz

Ing. Eva Krhovská
E.krhovska@volny.cz

Ing. Martina Marešová
www.cca.cz

Ing. Jana Nováková
www.trustav.cz

Michaela Povýšilová
www.technoaqua.cz

Anastazie Skopalová
www.originalatok.cz

Ing. Lenka Šťastná
www.bpwcr.cz

Irena Vavrušková
www.vlasovestudiovavruskovi.cz

Ing. Lada Krsičková
www.myi.cz

Marcela Mašínová
www.divadelnileto.cz

Marie Nováková
www.svatebni-saty-adina.cz

Mgr. Šárka Prachařová
www.aabys.cz

MUDr. Miroslava Skovajsová
www.buprague.cz

Ing. Eva Štěpánková
www.ryor.cz

Linda Vavříková
www.firmanazazitky.cz

Radka Křivánková
www.darkovebaleni.cz

Ing. Vladislava Matasová
www.jvlfinance.cz

Ing. Marta Nováková
www.u-sluno.cz

Ing. Kateřina Procházková
www.granty-dotace.cz

Marta Slánská
www.maxima.cz

Ing. Helena Štěpánová
www.aspekt.hm

Mgr. Dagmar Křížová
www.orsei.cz

PaedDr. Iva Matulková
www.tamavi.cz

Helena Novotná
www.helenanovotna.cz

Ing. Radka Prokopová
www.alcaplast.cz

Ing. Jana Slováková
www.komfi.cz

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

Romana Křížová
www.tradefinance.eu

Mgr. Eva Maurerová
www.alfasoftware.cz

Mirka Švábová,
Milan Šváb
www.funmio.cz

Mgr. Daniela Okrouhlá
www.sklenicezdravi.cz

Alena Smejkalová
www.autodilylitvinov.cz

Jana Merunková
www.yourchance.cz

Jindra Švarcová, DiS.
www.optikasvarc.cz

PhDr. Jana Veselá
www.atelierstribra.cz

Ing. Helena Kubartová
www.snella.cz

Renata Páchová
www.weddingchateau.cz

MUDr. Miloslava Prokopová
Moskalyková
www.uem.cz

Ing. Olga Kupec
www.abydos.cz

JUDr. Hana Mesthene
www.mesthenelaw.cz

Markéta Šveda
www.recruit.cz

MUDr. Kateřina Veselá Ph.D.
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Marie Kyselková
www.kvrezac.cz

Petra Měchurová
www.petramechurova.cz

Ing. Jana Švenková
www.mazars.cz

Petra Veselá
www.zlatykoralek.cz

Hana Lacinová
www.zdravicko.com

Jaroslava Michalcová
www.dorletka.cz

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

MUDr. D. Vídenská
www.krasa-zdravi.cz

Gabriela Lagnerová
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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

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

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

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

Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová
www.pupp.cz

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

Ing. Jana Mohoritová
www.ac-masaze.cz

Eva Klug Plachá
www.nehtyzlin.cz

Jozefína Růžičková
www.dzemyrosegarden.cz

MUDr. Marta Moidlová
www.laserplastic.cz

Marta Plecitá
www.veselanohavice.cz

Iva Rychecká
www.brotrans.cz

Magdalena Mrákotová
www.procentrum.cz

Petra Plemlová
www.unuodesign.cz

Šárka Morávková
www.aliastour.cz

Dagmar Plevačová
www.henkel.cz

Jarmila Mrázková
www.movana.cz

Optika Pleyerová
www.ocnioptik.eu

Ing. Lenka Mrázová
www.lmentio.com

Mgr. Jarmila Podhorná
www.nadeje-byliny.eu

Eva Moravcová
www.chiarobaby.cz

Mgr. Tereza Podhorská
www.muzespodnikat.cz

Romana Ljubasová
www.incacollagen.cz

Mgr. Lenka Kousková
www.fincentrum.cz

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

Ing. Miroslava Koutná
www.uvex.de

Ing. Míla Lusková
www.sedmeropaprsku.cz

Petra Kovandová
www.kovandovi.cz

Petra Lehká
www.martinek.cz

Lumír Kozubík
www.sepos.cz

Ludmila Ledecká
www.europapersonal.cz

Kateřina van Kranenburg
www.photodienst.cz

Šárka Levová
www.stavebninyk9.cz

Markéta Krausová
www.wowreality.cz

Ing. Lucie Libovická
www.empiria21.cz

Ing. Anna Krčmářová
www.lamatex.cz

Ing. Marta Lisnerová
www.friza.cz

Ing. Jana Kremlová
www.alika.cz

Hanka Luhanová
www.jogasdetmi.cz

Eva Němcová
www.farmers.cz

JUDr. Iva Kremplová
www.ak-kremplova.cz

Helena Macháčková
www.odmachacku.cz

Jana Němečková
www.blueholiday.cz
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Lenka Papadakisová
www.expertis.cz

Markéta Puzrlová
www.abix-europe.com

Jitka Sofia Mlynarčík
Kudláčková
www.jk.cz

Tamara Kotvalová
www.carollinum.cz

výjimečné ženy

Ing. Hana Palečková
www.rattay.cz

Ing. Dagmar Prošková
www.ric-most.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

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

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

Vegall Pharma
www.vegal.cz

Veronika Vinterová
www.nahoda.com
Daniela Vítová
www.public-eye.cz
Jaroslava Vlková, BBA
www.topstylesalon.cz
Hana Voděrová
www.vitanyhost.cz
Mgr. Darina Vodrážková
www.daquas.cz
Jana Vojáčková
www.japavo.cz
Iveta Voltrová
www.magnumna.cz

Ing. Romana Šedá
www.czechbusinessclub.cz

Lucie Tomášková
www.krimi-ltsezam.cz

Ing. Diana Rysková
www.medirol.cz

Lucie Šenková
www.imfit.cz

Luďka Tomešová
www.tiskarnalt.cz

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

Dr. Bohuslava Šenkýřová
www.vsfs.cz

Eliška Tomková
www.elisha-mode.cz

Petra Řehořková
www.petraclinic.cz

Jana Ševčíková
www.turpress.cz

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

Jana Sedlmajerová
www.janasedlmajerova.cz

Jitka Ševčíková
www.hladinaalfa.cz

PhDr. Martina Trojanová
www.psycholog-trojanova.cz

Sonja Shihaoui
wellness

Ing. Arch. Vlasta Šilarová, MBA
www.rexy.cz

Mgr. Radka Trylčová
www.rhkpk.cz

Ivana Schmidtová
www.recyplast.cz

Irena Šikulová
www.in-spirace.cz

Dana Uhříková
www.ekologickytisk.cz

Jitka Schmiedová
Česká spořitelna a.s.

MUDr. Jana Šklíbová
www.progyn.cz

Veronika Ujčíková
info@veronique.cz

Doc. Ing. Věra Seifertová
www.vscrhl.cz

Ing. Renáta Šlechtová
www.proaccounting.cz

Mgr. Eva Urbanová
www.edworktest.cz

Renáta Sedláčková
www.tvrztrebotov.cz

Liběna Valentová
www.floristka.websnadno.cz

Mgr. Helena Zemánková Týřová
www.japek.cz

Mirka Poráčová,
Ladislav Poráč
www.garamond.cz

Ing. Martina Šmuclerová Sládková
www.smucler.cz

Jiřina Sinkulová
www.darovanskydvur.cz

Dagmar Šoupalová
www.freevogue.it

MUDr. Lucie Valešová
www.duovize.cz

Zuzana Zmrhalová
www.arnicatour.cz

Pavla Polišenská
www.icecafe.cz

Lenka Šindelářová
www.chalupapohadka.cz

Anna Šperlová
www.excellentnizena.cz

Jaroslava Valová
www.siko.cz

MUDr. Ludmila Žižková
www.zidenta.cz

Jiří Pokorný
www.agentura-perseus.cz
Lucie Poláková
www.janbecher.cz
Ing. Ivana Poláková
www.dokazucokoli.cz
Jitka Polášková
Prezident Č. svazu aerobiku

Dragan Vujovič
www.viteznamysl.cz
Lenka Walderová
www.newyou.cz
Anna Wertheimová
Potraviny Anna Praha
Pavlína Zábojníková
www.aukro.cz
Kristýna Zajíčková
www.bozskesaty.cz
Mgr. Pavla Zálešáková
www.tech-trade.cz
Věra Zámečníková
www.vera-zamecnikova.cz
Radka Zelníková
www.showtata.cz
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OCEŇUJEME
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
RYZE ČESKÉ FIRMY

transparentní výsledky

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
LÍDRŮ

české know-how

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
PODNIKATELEK

odvaha

OCENĚNÍ
ČESKÝCH
EXPORTÉRŮ

www.oceneniceskychlidru.cz I www.oceneniceskychpodnikatelek.cz | www.oceneniceskychexporteru.cz

