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Vážené čtenářky, milí čtenáři,

rok s rokem se sešel a vánoční vydání pro výjimečné ženy je opět tady..

Ani se mi nechce věřit, jak končící rok rychle uběhl.  
Je to možná i tím, že se na nás letos valily ze všech stran nové,  
často nečekané složité situace a změny a my jsme museli  
řešit rychlá rozhodnutí, omezení, opatření. To vše jistě patří  
k dennodennímu shonu, ale nesmí toho být příliš.

Nepochybuji o tom, že letošní rok byl pro mnohé z nás důvodem k neklidu.
Když mi v listopadu dopadla na tvář první sněhová vločka, vyrazila jsem do lesa. 
Starosti a povinnosti se mi rozpouštěly pod křupavým sněhem,
vítr odněkud přivál pocity z dětství a vůni vanilky, ve vesnici štěkal pes 
a bíle pocukrované stromy nastavovaly větve novému sněhovému kabátu.

Příroda vítá královnu zimu.
A já se přistihla, že mi v hlavě zní známá píseň z dětství...
“Bílý sníh se snáší, zítra může tát, nábřeží pak ptákům, krásnější se zdát”...

Přeji vám krásné prožití letošních svátků 
a do Nového roku především hodně zdraví a sil.

Stanislava Šveňková
vydavatelka
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PŘIPOMEŇME SI KOUZLO VÁNOC  
DNEŠNÍCH I MINULÝCH...

První zmínka o slavení Vánoc pochází z 2. století. Historicky 

jsou pojímány jako křesťanské svátky, které připomínají narození Ježíše 

Krista.

Slovo Vánoce  zřejmě pochází ze staroněmeckého slova 

wāhnachten a znamená „světit” a „noc”. Hlavní svátek 25. prosince 

nazýváme Boží hod, předchází mu doba adventní a Štědrý den.

Advent pochází z latinského slova adventus, příchod. Je to období čtyř 

neděl před 25. prosincem, doba zklidnění, rozjímání a dobročinnosti.

Štědrý den patří ještě do adventu, s vyjitím první večerní hvězdy 

začínají Vánoce. Na Štědrý den se v historii vázal přísný půst. Nejedlo se 

vůbec nebo se podával jednoduchý oběd. Děti věřily, že když vydrží celý 

den nejíst, uvidí večer zlaté prasátko. Vánoční stromeček se v Čechách 

začal zdobit až ve 40. letech 19. století. Zdobil se jablky, cukrovím 

a výrobky ze dřeva a perníku. Štědrý večer začíná rybí polévkou a jako 

hlavní jídlo se podává kapr a bramborový salát. Nejstarší dochovaný 

recept Kapr načerno je z roku 1810. Připravoval se 3 dny a pekl v omáčce 

z perníku, rozinek, povidel a mandlí.Po večeři se zpívají koledy, rozdávají 

dárky a dodržuje mnoho obyčejů. Například schování kapří šupiny 

pod talíř, rozkrajování jablka, lití olova či pouštění lodiček. Den pro 

mnohé končí půlnoční mší. Traduje se, že hlas půlnočních zvonů má 

kouzelnou moc.

Koleda je lidová vánoční píseň, v níž je zanesen prastarý obyčej 

obdarovávání a štědrosti. Jedna z nejznámějších vánočních koled  

„Narodil se Kristus Pán“ pochází z 15. století.

Vánoční cukroví se připravuje nejvíce z mouky, cukru, vajec, 

másla, kakaa, čokolády, ořechů a kandovaného ovoce.

K vánočním vůním patří vanilka, skořice, purpura a kadidlo.

K vánočním květinám patří Vánoční hvězda, jmelí, Amarylis, 

Vánoční kaktus  a Brambořík perský. 

Štědrý den tráví většina Čechů doma 

a svolává se zvonečkem k rozbalení 

dárků pod stromečkem.
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...Jsou krásné a citlivé. Starají se obětavě o rodinu, pracují, angažují se v oblasti vědy, politiky, umění, 
úspěšně podnikají, často se dostávají z nuly na vrchol a ještě vychovávají nadějné potomky. 

Na cestě k úspěchu vyvíjejí obrovské úsilí, na jehož konci by měla čekat odměna – štěstí, dobré žití, 
naplnění života, pohoda, vyrovnanost. Tyto mety by měly stát po boku úspěchu. A napadají mě další. 

Osobní pohoda, komfort, nadšení, blaho, harmonické vztahy, 
fyzické a psychické zdraví, vyrovnanost.

Nedávno jsem listovala v archivu našich časopisů a pročítala odpovědi úspěšných žen.  
Těšilo mě, že v nich převažuje pohoda, rovnováha, pocity naplnění.  

Některé z nich jsem vybrala i pro vás, najdete v nich možná vaše slova, zkušenosti a postoje.

ŽENY JSOU 
OD PŘÍRODY VÝJIMEČNÉ 

NEZAMĚNITELNÉ BYTOSTI... 



Vánoce Výjimečným Ženám
5



Vánoce Výjimečným Ženám
6

ČESKÉ PODNIKATELKY OPĚT 
POTVRDILY SVOU SÍLU, SCHOPNOST 

INOVOVAT A NEVZDÁVAT SE

Ocenění Českých Podnikatelek 2022 
zná své vítězky

JJ ejich obrat v roce 2021 dosáhl 2,9 mili-

ardy korun a zaměstnávaly téměř 2400 

lidí. Zhruba 40 procent finalistek vede rodinné 

podniky. Tradičně si úspěšné podnikatelky 

rozdělily ceny v kategoriích podle velikosti 

firmy. Rozdána byla také zvláštní ocenění pod 

patronací partnerů projektu. Záštitu letoš-

nímu ročníku udělilo stejně jako v předcho-

zích letech Ministerstvo průmyslu a obchodu 

České republiky. Letošní patronkou celého 

ročníku byla Romana Ljubasová, majitelka 

a jednatelka společnosti Inca Collagen s.r.o.

V roce 2022 bylo z 25 133 firem ve 100% vlastnictví ženy 
nominováno 2394 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky. 

Do finále15. ročníku OCP se pak dostalo 112 žen, kterým se i v nelehké době daří rozvíjet své firmy.

Vítězky 15. ročníku OCP se zakladatelkou Helenou Kohoutovou (uprostřed)
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Ženy zvládly tíhu 

odpovědnosti

České podnikatelky i v krizových letech 2020 

až 2022 potvrdily podle organizátorů soutěže 

svou sílu, pracovitost, schopnost inovovat 

a nevzdávat se. 

„Každý obor je jiný, ale všechny mají jedno 
společné, a to jsou inovace. Firmy nejvíce řeší 
úspory v oblasti energetiky a činí s tím spojené 
kroky. Tradičním aspektem žen je podpora růz-
norodých sociálních aktivit ve svých regionech. 
Já osobně se snažím ženám poskytovat inspiraci 
a informace o tom, jak řeší podobné situace 
další podnikatelé. Pořádanými webináři před-
stavujeme různá odborná témata a osobními 
setkáními to, co se nedá ničím nahradit, emoce 
a sdílení,“ popisuje zakladatelka OCP a Podni-

katelské platformy Helas Helena Kohoutová. 

Ocenění českých podnikatelek funguje 

již patnáct let, mezi jeho patronky patřily 

uznávané a výjimečné až ikonické ženy, při-

pomíná zakladatelka projektu. „Byly mezi 
nimi například Eva Jiřičná, Eliška Hašková 
Coolidge, Dana Bérová, Taťána le Moigne, Eva 
Štěpánová, Věra Komárová, Simona Kijon-
ková, Kateřina Kadlecová, Barbora Tachecí, 
Romana Ljubasová, Laura Janáčková, Ka-
teřina Šrámková, Jaroslava Valová, Markéta 
Šichtařová a Libuše Šmuclerová. Velice si toho 
považujeme a jsme rádi, že nás svou přízní po-
ctily a podělily se o své životní názory, postoje 
a zkušenosti,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Další výzvy čekají podnikatelky v příštím 

roce. Co by jim do dalšího obtížného období 

popřála zakladatelka projektu? 

„Vedle přání zdraví a vnitřní spokojenosti, 
síly a pokory bych ráda připomněla listopad 
1989, ten navždy zůstane momentem, který 
nám otevřel cestu ke svobodě a novým mož-
nostem. Je pro mě zhmotněním svobodné volby. 
Toto je dobré si připomínat v jakékoli době ať 
nám okolnosti hrají či nehrají do noty. Právě 
díky tomuto bodu zlomu a společenskému pře-
rodu vznikly všechny firmy, které jsou součástí 
Podnikatelské platformy Helas – Budujeme 
hrdé Česko, tedy i Ocenění Českých Podnikate-
lek. Přeji nám všem i naší republice to nejlepší 
možné,“ říká Helena Kohoutová. 

Více informací a celou historii projektu nalez-
nete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

MALÁ SPOLEČNOST
1. místo, Jaroslava Smutná, JVS SERVICE s.r.o.

2. místo, Pavlína Torhanová, 201 consulting s. r.o.

3. místo, Helena Matějková, Jannai s. r.o.

STŘEDNÍ SPOLEČNOST
1. místo, Martina Kyselková, Kv. Řezáč, s. r.o.

2. místo, Jana Márová, PROFIMA EFFECTIVE, s. r.o.

3. místo, Jana Nováková, TRUSTAV s.r.o.

VELKÁ SPOLEČNOST 
1. místo, Romana Assadová, ASS TRUCK s.r.o.

2. místo, Kamila Kleiblová, KLEIBLOVÁ s.r.o.

3. místo, Ilona Klímová, ASPIUS spol. s r.o.

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Terézia Svátová, TEREZIA COMPANY s.r.o. 

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ 
pod patronací HealthyLongevity.clinic

Martina Jiřičková Žočková, ATIRA CZ, spol. s r.o.

CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY 
pod patronací IN–EKO TEAM 
a hastag #holkazfabriky 

Romana Bartschová, Naturprodukt CZ spol. s r. o.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 
pod patronací Generali Česká pojišťovna 

Hana Reuterová, IDC – FOOD, s. r.o.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI 
pod patronací MICROSOFT & DATACLUE

Kateřina Audyová, KATEA, spol. s r.o.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY 
pod patronací Dermacol 

& Leonardo da Vinci Academy
Jana Chladová, Kolorky.cz s. r.o.

LETOS ZAZÁŘILY 
V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH 

TYTO DÁMY
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Vydavatelství S-Press Publishing
zahajuje projekt   

VÝJIMEČNÉ ŽENY 
V NELEHKÝCH ČASECH

VV listopadu 2022 jsme zahájili na našem redakčním webu seriál rozhovorů a prezentací úspěšných 

českých žen, který nese název Výjimečné ženy v nelehkých časech. Zaměříme se v něm na to, jak 

ženy reagují na společenské, ekonomické a politické změny v posledních dvou letech. 

První rozhovor byl uveřejněn 15. listopadu a na něj budou průběžně navazovat další, a to po dobu 

jednoho roku. Svoji účast nám potvrdilo, mnoho osobností z řad českého podnikání. V prosinci 

nám bude ctí představit kandidátku na první prezidentku České republiky, paní Danuši Nerudovou.

První číslo s paní Mgr. Jarmilou Podhornou najdete na našem 
webu www.s-presspublishing.cz

Chystáme vydání s kandidátkou na prezidentku, paní Danuší Nerudovou

1.

MGR. JARMILA PODHORNÁ

majitelka Naděje

VÝJIMEČNÉ ŽENY
v  n e l e h k ý c h  č a s e c h
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DĚTSKÉ STAVEBNICE 
VYCHOVÁVAJÍ ČESKÉ INŽENÝRY

Alena Pexídrová, 
majitelka rodinné firmy TOYPEX

AA lena Pexídrová, majitelka rodinné firmy 
TOYPEX vystudovala Vysokou školu 

zemědělskou. Promovala v roce 1989 v době 
Sametové revoluce, která s sebou přinesla mož-
nosti podnikat. A tak hned v roce 1992 založila 
se svými společníky první firmu, postupně další, 
až se zakládání firem stalo součástí jejího ži-
vota. Uvedla ji vždy do chodu a šla dál.

Rodinnou firmu Toypex ale vidí jako svůj 
poslední podnik, kde využívá své zkušenosti 
a smysluplně se realizuje. Baví ji to. Vidí totiž 
potenciál tam, kde ho druzí nevnímají. Na-
víc má vztah k přírodě, recyklaci, opravám, 
ekologickým materiálům... a to vše ve firmě 
Toypex uplatní.

Ve volném čase se ráda věnuje tanci. Nyní 
se chystá na každoroční veřejné vystoupení 
v Kamenici u Prahy a moc se na něj těší.

Paní inženýrko, jak jste se 

dostala k podnikání s hračkami?

Bylo to v době mojí mateřské dovolené a stalo 

se to díky mým dvěma dětem. Na trhu tenkrát 

nebyly k dostání hračky, které jsem si pro ně 

představovala. Občas jsme sice nějaké dovezli 

z Německa nebo Rakouska, byli zde v tomto 

oboru mnohem dále, ale to mi nestačilo. 

Proto jsem přestoupila z technického oboru, 

kde jsem se věnovala technologickým vyba-

vením hotelů a restaurací, do oboru, který 

bude přínosem pro moje děti.

Jak se zmiňujeme v úvodu, vaše 

produkty nejsou tolik známé, 

ale o to více jsou oblíbené 

a vyhledávané. Kde je hledáte 

a vybíráte?

Především na zahraničních, ale i našich ve-

letrzích.Výrobci nás už znají a proto nám 

sami nabízejí nové výrobky. Snažíme se je 

osobně vyzkoušet, především v mateřských 

školách, kde se dá snadno ověřit, zda děti hra 

baví. Potom naše hračky posuzují odborníci, 

i v soutěži Správná hračka, ve které pravi-

delně získáváme ocenění. Letos jsme získali 

hned dvě. Jedno za kreativní hru s tkaničkami 

– Spaghetti, s nimiž si děti tvoří různé ob-

razce, učí se jemnou motoriku, držet správně 

tužku a přitom se bavit a tvořit vlastní ob-

rázek. Druhý produkt novinka Didawood je 

nápadem autorky, ve kterém se snaží využít 

zbytkový kvalitní materiál. Z tvrdého dřeva 

vytvořila krásnou dřevěnou stavebnici, se 

kterou se děti učí stavět pokojíčky a 3D vidění. 

Gravírované obrázky – figurky – jsou zábavné 

Firma Toypex dodává na český trh neobvyklé dětské hračky.
Nejsou na trhu tolik známé ani nemají masovou reklamu, zato jsou velmi kvalitní, jak po stránce materiálu, 

tak designu a využití. Nejsou to hračky jednoúčelové, často bývají multifunkční, někdy jsou vhodné i pro dospělé.
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a příběhy k nim mohou dětem připravit ho-

diny zábavy. 

O které hračky je největší 

zájem?

Nejvíce prodáváme stavebnice, protože děti 

baví a rozvíjejí jejich mozek a jak já říkám, vy-

chovávají “české inženýry”. V nabídce máme 

stavebnice pro nejmenší děti, kde není po-

třeba mnoho dílů, ale musejí zvládat ucho-

pení a rozvíjet ruku, až po stavebnice složité, 

které baví i dospělé. To má výhodu, protože 

tatínkové si pak se svými dětmi hrají – a o to 

přece jde, být se svými dětmi co nejvíce a mít 

s nimi krásné zážitky.

Je těžké uspokojit nároky 

dnešních dětí?

Děti jsou pořád stejné, jen rychlejší. S čím si 

hrávaly ve dvou letech, dnes zvládají v jed-

nom roce. Proto musí být rodiče opatrní 

a vybírat hračky podle individuálních potřeb 

svých dětí. I proto máme na zboží uveden 

věk certifikace, ale i doporučený věk. To, jestli 

děti hračky baví, vidíme na prodeji daného 

produktu, ale také na výstavách, kde je mo-

hou vyzkoušet. A v neposlední řadě na tom, 

že se rodiče i učitelé rádi vracejí pro nákup 

dalších. 

Jak se chystáte ve firmě 

na vánoční svátky?

Naše sezóna už běží. Na Vánoce se chystáme 

rok dopředu a potom v létě.

Jaké máte cíle v příštím roce?

Určitě to bude náročný rok. Díky zdražení 

energií lidé začínají šetřit a to se projeví 

i v našem oboru. S tím musíme počítat, ale 

to nemění nic na tom, že máme již nyní 

připraveny zajímavé novinky a těšíme se na 

reakce dětí.

Angažuji se ve Sdružení pro hračku a hru 

a rádi bychom pomohli podporovat české 

výrobce v době, kdy není jednoduché pod-

nikat. Mám slabost pro české hračky, např. 

Cuts – magnetický hlavolam, Dřevěné kostky 

s obrázky nebo stavebnice Merkur, panáček 

Igráček. Jsem moc ráda, že tu jsou pro naše děti.
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Sklenička višní naložených v rumu
50g kakaa

1 celý perník na strouhání
1 celé vejce

200g cukru moučka
vanilkový cukr
200 g másla

strouhaný kokos

Máslo rozpustíme, nalijeme na nastrouhaný perník, 

přidáme ostatní přísady a zpracujeme na hmotu. 

Dáme vychladit, vytvoříme válec, 

z nějž odkrajujeme kousky těsta a balíme do něj višně. 

Potom obalíme ve strouhaném kokosu.

PERNÍKOVÉ KOULE S VIŠNĚMI 
PODLE ALENY PEXÍDROVÉ
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BOHO styl

Stylová řešení vašich 
KOUPELEN A KUCHYNÍ

www.siko.cz
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VYNECHÁVAT MENSTRUACE?
NEČEKEJTE AŽ NA ROZVINUTÍ NEPŘÍJEMNÝCH 
PŘÍZNAKŮ KLIMAKTERIA!

Dovolte, abychom Vám představili doplněk stravy Sarapis Soja, 
který přináší pomoc pro tělesnou a�psychickou pohodu ženy, 
a�to nejen přímo v�období klimakteria, ale blahodárně působí také 
v�období před menopauzou a�po menopauze, kdy příznivě působí 
na hormonální rovnováhu ženy. Preparát je vhodný také pro ženy, 
které nechtějí nebo nemohou užívat hormonální substituční terapii.

   Kombinace látek obsažených v�Sarapisu Soja příznivě působí na 
nepříjemné tělesné projevy klimakteria (tzv. vegetativní syndrom).

  Červený jetel přispívá k�pohodlnému prožití menopauzy.

   Včelí mateří kašička v�kombinaci s�pylem má příznivý vliv na hormonální 
aktivitu.

   Včelí mateří kašička je považována za elixír mládí, má blahodárné 
vlastnosti v�mnoha směrech lidského zdraví a�podporuje také přirozenou 
obranyschopnost a�imunitu.

   Včelí pyl je antioxidantem a�působí na kardiovaskulární systém.

   Vitamin D3 přispívá k�normální hladině vápníku v�krvi a�příznivě tak působí 
na normální stav kostí.

   Vitamin B6 přispívá ke snížení míry únavy a�vyčerpání 
a�k�regulaci hormonální aktivity.

Podrobnější informace získáte na bezplatné telefonické lince: 800 100 140 | www.vegall.cz
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Doplněk stravy

  

Doplněk z bylin 

jako podpora organismu
proti virům a virovým onemocněním
Tato kúra je sestavena z bylin a pupenových výtažků, které zvyšují imunitu 

a působí protivirově. Kúru lze doplnit i grepovým olejem na potírání.

Možné i sestavení kúry dle Vašich individuálních potíží.

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

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

www.nadeje-byliny.eu

Doplněk stravy


