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Nejsem emancipovaná femi-
nistka, ať už to znamená 
cokoliv. K mnohým svým 
rozhodnutím jsem dospěla 

vlastně z nouze, z donucení nebo proto, 
že nebylo vyhnutí. Také tento editorial 
je pouze shrnutím úvah na téma výji-
mečné ženy. Skoro každá z nich tvrdí, 
že není. A že každá jiná žena vlastně 
zvládá v životě spoustu úkolů, neoká-
zale, vytrvale a spolehlivě. Tak nás 
stvořila příroda.

Nechci se pouštět do úvah, v čem je ve 
své profesi žena jiná než muž. To pova-
žuji za nesmyslné srovnávání, protože se 
jedná o rozdílné kategorie v oblasti emoč-
ní, prožitkové i použitých postupů. Když 
jsem svou profesionální cestu začínala, 
pohybovala jsem se většinou mezi muži. 
Rozuměla jsem si s nimi – měli stejná 
témata a stejnou dychtivost v očích. 
Měla jsem dojem, že rozumím jejich po-
sedlosti úkolem, výzvou, dobýváním. 
Trošku jsem jim také záviděla, že si 
svou orientaci na cíl můžou doma vy-
koupit tak oblíbeným pojmem „ekono-
mického zajištění rodiny“. Protože já 
jsem věděla, že ženské zajištění rodiny 
není jen ekonomické – je to nekončící 
soubor opečovávacích činností – o do-
mov, děti, partnera i o sebe. Ani na 

okamžik mne nenapadlo se toho vzdát. 
Ale ty profesní cíle lákaly také. Muse-
ly se stihnout jaksi navíc nebo počkat 
do doby, až děti vylétnou z hnízda.

A pak jsem je začala potkávat. Ty ženy, 
co dokázaly splnit svoje poslání a také 
ještě něco, co od nich vlastně nikdo ne-
čekal. To, co udělaly kvůli sobě.

Žijeme v době, kdy se po mnoha stale-
tích proměňuje role žen i mužů a cíl 
vlastně není znám. Možná se na tohle 
období bude vzpomínat jako na pře-
vratnou etapu vymezování nových ste-
reotypů, ale je to naše doba a my se 
s tím pokoušíme poprat, jak umíme. 
Dnes se na každé setkání s výjimečnou 
ženou těším. Přibývá jich, už to není 
nic exotického. Všimla jsem si, že výji-
mečné ženy mají mnoho společného: 
inteligenci, vytrvalost, houževnatost, 
rychlý úsudek, přímé jednání, většinou 
jsou také elegantní a upravené. Mají za 
sebou podobnou cestu, proto si rozu-
mí.

Jsou krásné. Poznáte je podle záře 
v očích…

Ing. Monika Javorková
SSI Schäfer Shop, s. r. o.
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PP
řed třemi lety se dvě ženy 
setkaly za úplně jiným úče-
lem, než vytvořit celore-
publikovou soutěž. Dnes 

se setkávají především proto, aby 
spolu hovořily o nápadech, novin-
kách a přípravách již třetího ročníku 
soutěže ocenění Českých Podnika-
telek – ocP. 

Zakladatelky soutěže, Jana švenko-
vá, partnerka Mazars audit a helena 
Kohoutová, ředitelka a majitelka 
agentury helas, letos v květnu ofici-
álně vyhlásí třetí ročník prestižní sou-
těže ocenění Českých Podnikatelek 
– ocP. od začátku je soutěž vý-
znamným činitelem, jejíž cílem je od-
měnit, podpořit a zviditelnit malé, 
střední a velké podniky v České re-
publice, které byly založeny ženami.
 
umožňuje ocenit ženy jako osob-
nosti a poukázat na významné pro-
jekty nebo inovace v různých obo-
rech, které české firmy pod jejich 
vedením přinášejí na český nebo ev-
ropský trh. Klade si zároveň za cíl 
vyzdvihnout a šířit úspěchy žen do-
sažené v podnikání při respektování 

nepsaných mravních norem vzájem-
ného obchodu. 

V rámci letošního ročníku došlo 
v soutěži k několika změnám. novým 
generálním partnerem se stala ge 
Money bank, která v současnosti 
směřuje své působení právě na ženy 
podnikatelky. Řady porotců se rozší-
řily o zástupce generálního partnera, 
pana Petera herberta, ceo ge Mo-
ney bank. Dále o rnDr. alenu barto-
ňovou, jednatelku a ředitelku spo-
lečností greco international a Top 
– Pojištění.cz a briana langa, gene-
rálního ředitele Mastercard Čr a sr, 
kteří jsou zástupci hlavních partnerů 
soutěže. novými členy poroty jsou 
pro letošní rok i MuDr. Karel urban, 
plastický chirurg a spoluvlastník es-
thé – Kliniky plastické medicíny, kte-
rá je partnerem projektu a letošní 
patronka, moderátorka a novinářka, 
paní barbora Tachecí.

Další novinkou jsou změny ve vyhla-
šovaných kategoriích a v neposlední 
řadě i vznik Klubu ocenění Českých 
Podnikatelek – ocP, který sdružuje 
minulé i současné finalistky a vítězky 
soutěže. 

Jak hodnotí letošní ročník zástupce 
odborného garanta, ing. Pavel fin-
ger, Mba. 

„Z prvního výběru vhodných kandi-
dátek vzešlo 8 878 potencionálních 
kandidátek, tedy českých žen vlast-
nících 100% firmu od doby před 
1. 1. 2006. Tento počet je menší než 
v minulém roce o cca 2 500 subjek-
tů a to především díky zpřesněné 
metodě výběru, která byla vyvinuta 
právě na základě zkušeností z mi-
nulého ročníku. Po další selekci dle 
kritéria existence finanční závěrky 
na sbírce listin a zároveň s počtem 
zaměstnanců od 10 výše bylo vy-
bráno 213 vhodných kandidátek, 
což je jen o 10 méně než minulý rok. 
Výsledek obdobného finálního po-
čtu z výrazně menšího základu 
pravděpodobně poukazuje na růst 
zaměstnanců a také na vyšší úroveň 
transparentnosti (předávání závě-
rek) firem vlastněných ženami, což 
je vynikající zjištění!“

Více informací na 
www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

Text: Petra Křapová, Agentura Helas

OCENĚNÍČESKÝCHPODNIKATELEK – 20103. ročník

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZAKLADATELÉ

AGENTURA HELAS

HLAVNÍ PARTNEŘI

Váš partner pro pojištìní

ODBORNÝ GARANT PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

OCP – soutěž pro 

žENy POdNIkatELky
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VzděLáNí

lyceum c. Debussy (francie), 
Mff uK, aV

SOUčaSNé aktIVIty

řídím vysokou školu (usbsP), účastním  
se veřejného života jako zastupitelka Prahy

jazykOVé zNaLOStI

aJ, fJ, rJ; částečně nJ 

dOSaVadNí kaRIéRa

První polovinu svého dospělého života 
jsem věnovala vědě. na Mff uK, ČVuT 
a akademii věd (Praha, leningrad) nebo 
na zahraničních universitách (francie, an-
glie), ať už jako vědecký pracovník nebo 
„associate professor“. žádný matematic-
ký fenomén jsem nebyla, i když mne otáz-
ky na pomezí filosofie, informatiky a mate-
matiky – vztah mezi pravdou a naší 
schopností ji dokázat – bavily a svou tro-
chou do mlýna jsem snad přispěla. V lis-
topadu 1989 jsem aktivně vstoupila do 
politiky, v prvních dnech jsem prostě je-
nom dělala cokoli, co bylo zapotřebí, po-
stupně byla mluvčí občanského fóra 
a pak poslankyní České národní rady 
(rozpočtový výbor). současně jsem byla 
poradcem ministra školství, jímž byl tehdy 
Petr Vopěnka. nevstoupila jsem do oDs, 
ač jsem k tomu měla příležitost – a moc 
dobře vím, proč – takže jsem ve volbách 
roku 1992 z politiky vypadla, ale k mate-
matice jsem se neodvážila vrátit. Začala 
jsem se aktivně podílet na obnově občan-
ské společnosti, založila několik nezisko-
vek (mezi nimi informační centrum, dnes 
nazývané neziskovky.cz, působila jsem 
v několika vládních a mimovládních ra-
dách, podílela se na vzniku nové legislati-
vy pro neziskový sektor. Přispěla jsem ke 
vzniku asociace obchodních komor ev-
ropských zemí působících v České repub-
lice (ecf), kterou jsem asi dva roky i řídila. 
Poté jsem se stala ředitelkou a děkankou 
us business school Praha (usbsP) – 
a tam jsem dodnes. Před čtyřmi lety jsem 
se vrátila ke službě veřejnosti na politic-
kém poli – tentokrát jako zastupitelka hl. 
města Prahy.

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí 
Kromě funkcí spojených s mým povoláním 
jsem předsedkyní pražské organizace eDs 
(evropské demokratické strany) a členkou 
(a dvakrát předsedkyní) rotary klubu Pra-
gue international. Jsem eisenhower fellow, 
působila jsem v evropském hnutí, jsem 
členkou dalších sdružení, jako třeba forum 
žen, zasedám v několika porotách (např. 
Podnikatel roku), působila jsem a dodnes 
působím (i když už se to snažím omezovat) 
v několika správních nebo dozorčích ra-
dách, vesměs jako dobrovolník, tedy bez 
honoráře. 

PROFIL SPOLEčNOStI

us business school Praha je nezisková 
vzdělávací instituce, která v Česku působí 
od roku 1990. naším cílem je poskytovat 
manažerům této země vzdělání na světové 
úrovni. Vozíme do Čr špičkové odborníky 
a zkušené profesory nejen z naší partner-
ské university of Pittsburgh, ale i dalších 
renomovaných institucí celého světa.

Ve spolupráci s Pittsburghem nabízíme 
program executive Mba, který je určen 
zkušeným manažerům a je vyučován vý-
hradně pittsburghskými profesory. firmám 
nabízíme vzdělávací a rozvojové programy 
šité na míru, jejichž součástí je dnes i velmi 
populární coaching.

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Každý člověk, malý, velký, chytrý, hloupý, 
s nímž se v životě potkáme, nás ovlivňuje. 
Čím jsme starší, tím víc ale záleží na nás, co 
si z toho setkání odneseme. To nejdůležitěj-
ší – pocit, že jsem obklopena milujícími lidmi 
– jsem samozřejmě našla v rodině – od pra-
babičky až po své neteře. i muži, kteří mým 
životem jenom prošli, v něm zanechali hlu-
bokou stopu. a pak přátelé – kumštýři, věd-
ci, lidé z byznysu, disidenti, spisovatelé, lidé 
z Čech, slovenska, francie, anglie, ameri-
ky, ruska… Potkala jsem hodně lidí, včetně 
presidentů a králů, vinařů, zoufalých rodičů, 
jimž atentátníci zabili děti, lékařů… a za kaž-
dé setkání jsem vděčná. i za ta setkání, kte-
rá mi říkají: tak tudy ne!

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
něco jako „Každý svého štěstí strůjcem“. 
Prostě záleží na každém z nás, jak se vy-
rovnáme s překážkami, které nám život do 
cesty nastaví.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
To, že kvalita života je o vztazích mezi lidmi, 
ne o věcech.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
byly doby, kdy jsem zhltla kdeco. Dnes čtu 
míň, než bych chtěla. Vracím se často ke 
klasice – z poezie třeba k holanovi, Man-
delštamovi, s radostí jsem znovu poslou-
chala překlady shakespearových sonetů 
s komentářem profesora hilského. Mám 
ráda borgese, Čapka, h. hesse, ale i na-
bokova, borise Viana, camuse, nedávno 
jsem četla jedny z prvních absurdních po-
vídek Kafkových – a uvědomila jsem si prv-
ně, kolik je v Kafkovi humoru. Málo se vy-
znám v soudobých autorech, snad se k nim 
ještě dostanu…

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
nejlépe ze všeho „vidím“. Takže výtvar-
né umění a divadlo. Mám ráda současné 
výtvarné umění, z českých autorů třeba 
šimotovou i Johna, šímu, Kokoliu, Kolí-
bala, skláře libeňského a jeho ženu, ci-
glera, sochaře Koblasu, Veselého, sei-
ferta… ale i hudba je stálou součástí 
mého života.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Kdekoli, kde nejsou turisté – a kde nao-
pak, pokud možno, jsou přátelé, příroda, 
obyčejný život, dobrý chleba a sklenička 
vína.

jak RELaxUjEtE?
u krbu s knihou, na zahradě, v lese, vaře-
ním, na koncertě, v divadle, na výstavě, při 
pokecu s přáteli...

jakéHO mátE kONíčka?
Mám ráda život, každý jeho aspekt, du-
chovní, intelektuální, fyzický. 

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
Mám ráda lidi moudré (bez ohledu na vzdě-
lání). u kolegů v práci si cením otevřenosti, 
ochoty se neustále učit, zlepšovat, vytrvat 
– a usmívat se na druhé. 

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
umím popsat spíš své slabé stránky…

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
Zásada – to zní skoro výhružně... držím se 
stejných pravidel, jako v životě obecně. i na 
pracovišti platí, že nejdůležitější jsou lidé, 
které kolem sebe mám, jací jsou, co umějí, 
jaké máme vztahy. Z toho jde postavit vše. 

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
Podstatou života je změna, to znamená 
něco zapomenout, něco nového se nau-
čit… o soustředěném studiu teď ale nepře-
mýšlím, i když je mi to vlastně líto.
 
za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
To je zajímavé, v těchto termínech o peně-
zích vůbec nepřemýšlím. nejradši bych 
odpověděla, že nerada utrácím, a přitom 
vydám spoustu peněz… Za hezké bydlení, 
za pěkné chvíle s přáteli, za jisté pohodlí, 
za cestování... Mám radost, když mohu ně-
komu pomoci.
 
ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
aktivně jsem se zúčastnila přeměn naší 
společnosti po listopadu 1989 – nic silněj-
šího jsem nezažila. Změnilo to život můj 
i všech mých přátel.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa?
nemám žádný idol. Důležité je, co Vám se-
tkání přinese – jestli se opravdu „potkáte“, 
nebo se jen minete. 

VašE mOttO
Vystačím si s Masarykovým „nebát se 
a nekrást“.

RNdr. jana Ryšlinková, CSc
 v ý k o n n á  ř e d i t e l k a  a  d ě k a n k a ,  U S  B u s i n e s s  S c h o o l  P r a h a

US Business School Praha – University of Pittsburgh

Truhlářská 13–15  110 00  Praha 1  Tel. / fax: +420 222 316 960
e-mail: jana.ryslinkova@usbsp.com  www.usbsp.com

jako promotor na promoci mBa tř ídy 
v Betlémské kapli

S malířkou, sochařkou a přítelkyní adri-
enou šimotovou

Při  debatě se studenty a obchodními 
partnery na akci USBSP

Páté narozeniny

teenager

S Hilary Cl inton a dagmar Havlovou

V rol i  moderátorky diskusního večera 
s významnými představitel i  českého 
businessu
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jakéHO mátE kONíčka?
Mým koníčkem jsou knihy. u nich zapomí-
nám na svět kolem sebe. Když najdu o ví-
kendu chvilku času pro sebe, určitě jdu do 
knihkupectví. Mám pár svých oblíbených, 
kde je mi dobře.

To, co mi dodává energii, jsou procház-
ky starou Prahou. nejraději chodím sama, 
aby mne nikdo nerozptyloval, v každém 
počasí a vnímám intenzivně atmosféru 
mystické Prahy.

Miluji květiny, máme velkou zahradu, 
kde si mohu plnit svoje představy. nejen 
zahrada, ale i celý dům je plný zeleně.

čEHO SI VážítE U LIdí, U kOLEGů?
Vážím si lidí, kteří se dokáží nadchnout pro 
svojí práci. Mají jiskru a elán, jenž šíří kolem 
sebe.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
sudičky mi daly do vínku pracovitost, ko-
munikativnost, nadšení a zápal pro všech-
no, co dělám. nikdy nic nevzdávám.

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
nejprve musíte být šampióny ve svojí hla-
vě, teprve potom se šampióny stanete. 
abyste dosáhli výsledku, je zapotřebí vy-
tvořit kolem sebe spolehlivý tým lidí.

až na naprosté výjimky nedokáže člo-
věk uskutečnit svojí vizi sám. Ve své profe-
si je závislý na spoustě dalších lidí, jejichž 

schopnosti ,osobní vlastnosti a motivace 
rozhodují o tom, zda se vizi podaří naplnit. 
o vašem osobním úspěchu rozhoduje jak 
kvalitní tým si sestavíte, jaké mu vytvoříte 
pracovní podmínky a jak ho dokážete mo-
tivovat. úspěch je výsledkem práce mnoha 
dalších lidí. To by si měl každý uvědomit 
a mít hlubokou úctu ke každému, kdo mu 
pomáhá úspěchu dosáhnout.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO NaUčIt?
Když se zastavím ve svých myšlenkách, 
mám pocit, že můj život byl zatím nanečis-
to, pouze příprava na to, co teprve přijde. 
Mám v sobě představu, že život je nekon-
čící. Mám v hlavě vizi a jasné představy, co 
ještě chci uvést do života. K tomu potřebu-
ji ZDraVÍ.

snažím se řídit zásadami zdravého ži-
votního stylu. K tomu náleží i pozitivní pří-
stup k životu.

ráda bych se připojila k projektům fi-
nančního vzdělávání již na základních ško-
lách. naučit děti formou hry pracovat s pe-
nězi, aby si uvědomily jejich funkci 
a význam. Věřím, že mladá generace to 
přenese i na tu starší.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Jednoznačně za knížky. To je můj vlastní 
svět, moje relaxace. u nich dobíjím baterky.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
Vytoužený pád komunizmu. nesnáším ma-
nipulaci s lidmi, vadím mi nesvoboda. naše 
rodina, tak jako mnoho jiných byla tím reži-
mem postižena.

Po pádu režimu bylo pro mne velkým 
zadostiučiněním, že toto období definitivně 
skončilo a že začneme všichni svobodně 
a nově. Věřila jsem tomu, že „pravda a lás-
ka zvítězí nad lží a nenávistí…“

Já sama jsem změny poměrů využila 
pro svoji změnu.

Začala jsem žít svůj druhý život. Mohla 
jsem objevovat svoje nové schopnosti 
a uplatnit je v práci. svět se mi otevřel, po-
tkala jsem mnoho zajímavých lidí, začala 
jsem cestovat a uvědomila si, že mohu řídit 
svůj osud.

nabrala jsem druhý dech a dosud se 
z toho nepřestala radovat. Těším se na kaž-
dý další den, co mi přinese, co nového ob-
jevím. ráda žiji.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa?
Vážím si mnoha lidí na naší modré planetě. 
ukazují mi životní cestu, ukazují mi, že člo-
věk nikdy nic nemá vzdávat. Zářným příkla-
dem ze světa financí je pro mne pan war-
ren buffet, který má přezdívku „věštec 
z omahy“. Je to člověk, který se narodil 
v chudém prostředí a sám svojí houževna-
tostí, pracovitostí a životním elánem se stal 
jedním z nejvlivnějších a nejbohatších lidí 
na světě. To co mne na jeho životní cestě 
uchvacuje, je jeho skromnost. žije životem 
běžných lidí, svými penězi pomáhá potřeb-
ným. Je to můj vzor. s ním bych se ráda 
setkala.

napsal několik knih, ta nejnovější se 
jmenuje sněhová koule a popisuje v ní celý 
svůj dlouhý život. To je jedna z těch, kterou 
právě mám u postele. 

VašE mOttO
největší štěstí jaké může člověka potkat je, 
když je mu dopřána práce, která ho baví 
a o níž je přesvědčen, že je užitečná.

Jestli vám v uších zní včerejší úspěch, 
zajděte si na ušní. úspěch byl včera, ráno 
začínáme znovu.

VzděLáNí 
středoškolské

kaRIéRa

První část mého profesního života jsem 
prožila ve zdravotnictví a více než 20 let 
pracovala na i. stomatologické klinice 
v Praze. byla to krásná, ale náročná práce. 
uspokojovala mne, protože od mládí jsem 
chtěla být užitečná lidem.Po revoluci jsem 
dostala příležitost pracovat pro jednu z nej-
významnější světových pojišťoven alico, 
která v Čr působí pod názvem amcico. 
Tato společnost mi dala potřebné vzdělání 
a poskytla profesionální zázemí. Po dvou 
letech tvrdé práce a učení jsem byla jme-
nována ředitelkou agentury.

není to jak by si mohl někdo myslet, de-
finitiva. Tuto pozici je třeba každodenně 
obhajovat prací, nápady a výsledky. Za 17 
let práce jsem vybudovala silný tým a vy-
chovala řadu nových manažerů.

Jsem za tuto příležitost vděčná. Pracuji 
v oboru, ve kterém se mohu denně setká-
vat se zajímavými lidmi. Práce mi nedá 
ustrnout na jednom místě, posouvá mne 
stále vpřed.

VýzNamNá OCENěNí

aig chairmans cup aig, new york • 
1999
aig olympic challenge, new york • 
2000

řada regionálních ocenění alico za • 
nejlepší výsledky v oboru, která byla 
předána v usa, švýcarsku, Portugal-
sku a dalších zemích

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Můj tatínek. byl výjimečný, je mým vzorem 
na celý život. 

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
Těch rad bylo mnoho, na některé jsem v tu 
určitou dobu nebyla připravena. Jen pro 
příklad: 
1.  Každý člověk by měl po sobě zanechat 

stopu.
2.  snaž se být v něčem nejlepší. najdi 

v sobě to, co ti dělá radost a v tom buď 
nejlepší.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOtě Od 
SVýCH ROdIčů?
Maminka zemřela brzy po mém narození 
a já jsem zůstala sama se svojí starší sest-
rou a tatínkem. Můj tatínek odmítl vstoupit 
do KsČ, byl vyloučen z postu na minister-
stvu a byla mu nabídnuta práce v dolech, 
hutích, nebo na stavbě silnic a železnic. 
V té době mi byly tři roky.

Měl zásadu: „Zase bude dobře. stojíme 
při sobě a s dobrou náladou všechno 
zvládneme.“
Zastával teorii, že člověk prochází v životě 
určitými etapami a záleží pouze na něm, 
zda s pozitivním přístupem k životu projde 

všechny etapy, nebo v některé obzvlášť 
těžké uvízne.

co jsem si odnesla? Pracovitost, hou-
ževnatost, nikdy se nevzdávat, mít uvnitř 
v sobě uklizeno a pozitivno.

mátE SVůj OBLíBENý žáNR a aUtORa?
Jsem zaměřena na dva žánry.
1.  Marketing, management, byznys. Tam 

hledám nové myšlenky, motivaci a pod-
poru pro svojí práci.

2.  Duchovní literatura, práce s vlastní mys-
lí, začlenění do života. Je to velmi široký 
pojem.

Těch autorů je mnoho. namátkou – mým 
oblíbeným autem je Paulo coelho, mám 
všechny jeho knížky, které u nás vyšly. 
Knížky, kterými často listuji jsou třeba Ta-
jemství od rhondy byrne nebo Klíč od Joe 
Vitale.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Dávám přednost umění, ze kterého vystu-
puje a je cítit energie, kterou autor do své-
ho díla vložil. obrazy, sochy, skleněné plas-
tiky. Mám ve svojí blízkosti pár obrazů, 
gobelínů a plastik, které jsem si vysnila 
a požádala autora o jejich ztvárnění.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Vážím si každého dne, kdy jsem zdravá 
a mám v harmonii svojí rodinu. odjíždíme 
s manželem do zeleně, přírody, klidu, na 
místa s co nejmenším počtem turistů. 
Proto pečlivě zvažujeme, kam se chceme 
vrátit. Ještě jsou taková místa. není-li 
čas a nálada na delší cestu, vezmeme za 
vděk prodlouženým relaxačním víken-
dem, nebo krátkou leteckou návštěvou 
některého evropského města s bedekrem 
v ruce. 

jak RELaxUjEtE?
V kruhu svojí velké rodiny,na ní mám nasta-
venou životní hodnotu. Ta je mým hnacím 
motorem. Dělá mi radost starat se o ně.
Mám úžasného, toho nejlepšího manžela. 
Jsme nejlepšími přáteli od mých 15 let. Do-
zráli jsme vedle sebe. Je mi životní oporou, 
vážíme si jeden druhého.

sluníčkem, které mi svítí je moje dcera 
nicole a vnuci filip a Denis. s nimi nemohu 
být smutná. Mám kolem sebe další milé 
členy rodiny, se kterými jsem stále v kon-
taktu. Moje velká rodina je ten hlavní dů-
vod, proč se snažím být silným stromem 
s pevnými kořeny.

Hana Křížková ř e d i t e l k a ,  A g e n t u r a  P r a h a  1 
A M C I C O  P O J I Š Ť OV N A  a . s .

Hana křížková
amcico pojišťovna a. s., kancelář spálená 97/29, Praha 1, 110 00 Česká republika,  
Tel. +420 224 934 071, www.amcico.cz

Amcico pojišťovna a. s. zahájila svou 
činnost v České republice v říjnu 
1992 a je v pořadí druhou nejstarší 
zahraniční pojišťovnou na českém 
pojistném trhu.
Amcico nabízí širokou škálu kva-
litních produktů životního, úrazo-
vého a investičního pojištění, které 
se osvědčily v mnoha zemích světa 
a které jsou schopny uspokojit poža-
davky klientů všech věkových kate-
gorií. Velkou oblibu si u nás získa-
ly programy soukromého pojištění 
zdraví, které patří ke špičce pojiště-
ní osob.
Amcico je zdravá a stabilní pojišťov-
na a vícenásobně převyšuje poža-
davky na kapitálovou přiměřenost.
Svým klientům poskytuje finanční 
podporu v případě ztráty zdraví 
a v těžkých chvílích, které mohou 
v životě nastat. Pomáhá chránit 
a zhodnocovat jejich peníze s mož-
ností odkázat je svým dětem, nebo 
vnoučatům. 
Přispívá k pocitu bezpečí, který kaž-
dý člověk potřebuje.
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kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
nejvíce mě ovlivnil můj první vedoucí. bylo 
to v Čedoku, kam jsem nastoupila jako po-
mocná účetní. během jednoho roku jsem 
se stala vedoucí účtárny jedné velké po-
bočky Čedoku. Vodil mě na inventury, učil 
mě skutečnému účetnictví a to vše mi po-
mohlo získat počáteční, zdravé sebevědo-
mí v samostatné činnosti. Potom mě po-
chopitelně ovlivnil manžel, který mě přivedl 
k podnikání. 

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
že se můžu spolehnout jen sama na sebe. 

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
ráda čtu krátké povídky, příběhy o zvířa-
tech a úsměvné příběhy. Mezi mé oblíbené 
autory patří halina Pawlovská, betty Mc-
Donaldová nebo James herriot.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Mám ráda divadlo, koncerty, když čas do-
volí, jdeme na dobrý film do kina.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
určitě někde v teple. V poslední době čas-
to na golfových hřištích (třeba v Turecku).

jak RELaxUjEtE?
Prací na zahradě, u televize, na golfu.

jakéHO mátE kONíčka?
Mým velkým koníčkem jsou kočky. Mám 
čtyři živé a bezpočet dřevěných, porcelá-
nových, hliněných...

Mezi další záliby bych zařadila zahradu 
– květiny obecně – a golf. 

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů? 
cílevědomosti, snahu učit se novým vě-
cem, a především firemní patriotismus.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
cílevědomost, organizační schopnosti, 
dobrou pamět, pečlivost, pracovitost. ale 
mám pochopitelně i několik špatných vlast-
ností (například vznětlivost). 

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké? 
ocenit dobře odvedenou práci. neodchá-
zet od rozdělané práce.

(Můj syn mi kdysi řekl „Mami pochval ty 
kluky taky někdy, ty na ně pořád jenom 
řveš“ tehdy jsem ho poslechla a velmi se mi 
to vyplatilo, dnes vědí, že když někoho po-
chválím, že to myslím upřímně, vědí, že si to 
opravdu zaslouží a myslím, že si toho váží)

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt? 
stále se něčemu učím – koneckonců pra-
cuji v technické firmě. určitě bych ráda 
mluvila lépe anglicky.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE? 
Dle manžela – za všechno!!!!!

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
sametová revoluce – umožnila nám mno-
hé!!!

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa?
Vzhledem k naší profesi se často setká-
vám se zajímavými lidmi – s některými 
bych si nemyslela, že se vůbec kdy se-
tkám. Takovou osobností byl nedávno 
např. kardinál Vlk.

VašE mOttO
nic není nemožné je to jen otázka vůle.

PROFIL 
SPOLEčNOStI

Firma ProMoPro byla za-
ložena v roce 1991 jako 
původně rodinná firma 
– v r. 1993 se přerodila 
v s. r. o. Od samého začátku 
své působnosti se snažila 
držet krok se zahraniční-
mi firmami stejného zamě-
ření jak výběrem zařízení 
tak způsobem podnikání. 
Po dvouletém monitorová-
ní byla v roce 1997 přijata 
do mezinárodní sítě firem 
pronajímajících kongre-
sovou techniku Congress 
Rental Network.

Firma zajištovala tako-
vé akce jakou bylo např. 
zasedání Mezinárodního 
měnového fondu a Světové 
banky v r. 2000 zasedání 
NATO v r. 2002, zasedá-
ní NATO v Rize v r. 2007 
a zajištění veškeré techni-
ky pro předsednictví České 
republiky EU.

Nelze přitom vyjme-
novat celou škálu akcí, 
kongresů a eventů, které 
měly v historii firmy velký 
význam a představily Čes-
kou republiku jako zemi, 
která technikou rozhodně 
nezaostává za světem.

V roce 2002 byla firmě 
v kanadském Vancouve-
ru udělena cena – Agent 
of the year – nejlepší fir-
ma v kongresové technice 
na světě. Letos v březnu 
byla firma oceněna společ-
ností Czech TOP 100 jako 
úspěšná firma v rámci ČR. 
Firma je rovněž zařazena 
do soutěže nejlepší pod-
nikatel, manager a firma 
v ČR.

milena Veselá
e k o n o m i c k á  ř e d i t e l k a ,  s p o l u m a j i t e l k a ,  j e d n a t e l k a  
P r o M o P r o  s p o l .  s  r .  o .

kONtakt

ProMoPro spol. s r. o. 
rubeška 1/215 
190 00 Praha 9

VzděLáNí
seš s maturitou

jazykOVé zNaLOStI

aJ pasivně, rJ pasivně

dOSaVadNí kaRIéRa

1995 – vynikající podnikatelka, 2000, • 
2001, 2002, 2004 – finalista soutěže 
Manažer roku.
2003 – Manažerský počin roku• 
2004 – Manažer odvětví• 
2006 – laDy Pro• 

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí 

člen klubu finančních ředitelů, člen ČMa, 
klub žena, člen rev. komise czech ladies 
golf association, člen aPM.

Pozn. redakce
V lednu loňského roku se paní Milena Ve-
selá podrobila ablaci obou prsou. Násle-
dovala chemoterapie, ozařování. Její prá-
ce jí dodává sílu jít dál. Díky ní, svojí 
rodině, přátelům, zaměstnancům, kama-
rádkám z klubu žen a golfu tuto nemoc 
zatím porazila.
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nejlepší kongres roku 2009 Prague • 
conventional bureau – 2010
nejlepší učitel roku 2009 2. lékařská • 
fakulta uK – 2010
Čestné členství dermatologických • 
společností: rumunské (2002), 
kosovské (2003), italské (2004), 
maďarské 2004), české flebologické 
(2005), sigma Xi scientific research 
society, new Jersey Med. school 
(2005), filipínské (2009) a indické (2010)

PROFIL SPOLEčNOStí

dermatovenerologická klinika Uk 2. LF 
a FN Na Bulovce je republikovým centrem 
pro dermatovenerologii, dětskou dermato-
logii a korektivní dermatologii. Má zřízena 
další specializovaná centra pro kožní nádo-
ry, lupénku, ekzémy, biologickou léčbu, 
flebologii, lymfologii, venerické choroby. 

Pražské dermatologické centrum 
s. r. o. se specializuje na dermatologii (dia-
gnostiku a léčbu pigmentových útvarů – di-
gitální dermatoskop, mateřských znamének) 
a kosmetické vady – léčbu vitiliga, pigmento-
vých skvrn, cévních poruch (oheň, hemagio-
my), prevenci stárnutí kůže (léčba vrásek 
botulotoxinem, implantáty, chemickým pee-
lingem). Vedle chirurgické léčby kožních ná-
dorů nabízí celou škálu ošetření pomocí lase-
rů a intenzivního pulzního světla (dlouhodobá 
depilace, ošetření rozšířených cév, metliček, 
zlepšení stavu pleti, léčba akné aj.).

česká akademie dermatovenerologie 
sdružuje dermatovenerology, další lékaře 
i zdravotní sestry se zájmem o dermatologii, 
jejím cílem je propagace dermatovenerolo-
gie v Čr a ve světě a vzdělávání v oboru. 
akademie vypisuje ceny a uděluje granty, 
oficiálními časopisy jsou Dermatological 
Therapy, Dermatologie pro praxi a České 
dermatologie. Má webový portál moderní 
dermatologie www.dermanet.cz.

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Moje babička, která se o mne a sestru sta-
rala, když byli rodiče – lékaři v práci. Vštípila 
mi hlavní zásady do života, dala mi svou lás-
ku. Profesionálně moji učitelé – za nejdůle-
žitější považuji profesora Klause wolffa 

z Vídně – bez něho bych možná obor der-
matologie opustila a profesora bernie ac-
kermanna z filadelfie a new yorku, který mi 
doslova otevřel oči v pohledu na kožní ne-
moci, jejich mikroskopický obraz, ale hlavně 
na jejich klasifikaci a logické vazby. 

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
Ze dvou cest, které si můžete vybrat, jít 
vždycky po té těžší.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
od matky jasnou orientaci na medicínu (tře-
baže jsem chtěla jít původně na matematic-
ko-fyzikální fakultu), píli a skromnost („není 
umění oblékat se za hodně peněz, ale z ni-
čeho udělat model“), kreativitu, všestranné 
dovednosti (šití, pletení, vaření atd.) a hrdost 
na to, že jsem žena. od otce vztah k výtvar-
nému umění, schopnost učit se cizí jazyky, 
cílevědomost a schopnost zvládnout všech-
ny profese („jsem univerzální doktor“, proto 
musím rozumět všemu), od obou kladný 
vztah ke vzdělání všeho druhu a ke sportu. 

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt? 
Výtvarnému a vážné hudbě, mám nejradě-
ji italskou operu.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Kdekoli kde je klid, soukromí, ideálně v itá-
lii, v teple.

jak RELaxUjEtE?
neumím to, je to má nejhorší vlastnost.

jakéHO mátE kONíčka?
svou práci, cestování – ale při své profesi, 
jinak jsem nejraději doma. Vážnou hudbu, 
jízdu na horském kole a poslední roky i po-
silovnu.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
u každého člověka si vážím jeho vlastního 
názoru, který se nemění podle situace, za 
kterým si stojí i proti vůli nadřízených. Vá-
žím si čestných a pravdomluvných lidí, kte-
ří uznávají hodnoty a ne peníze. u svých 
kolegů obdivuji, že se vůbec za současné-
ho ohodnocení morálního a finančního vě-
nují medicíně v Čr. 

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?

cílevědomost, kreativitu, organizační vlo-
hy, schopnost vážit si druhých a hledat na 
nich to dobré, schopnost pracovat bez re-
laxace – ale to bude spíše slabá stránka. 
a proč se neptáte na slabé stránky? 

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
Medicína vyžaduje pokoru, trvalé vzdělávání, 
empatii pro celé okolí – pacienty, kolegy, spo-
lupracovníky – kterým se snažím i v neleh-
kých dobách (a „lehké“ nepamatuji) dodávat 
optimismu, aby ještě se mnou vydrželi… 

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
oprášit němčinu, ruštinu a konečně se na-
učit italsky. ačkoli v angličtině i přemýšlím, 
při svých mezinárodních aktivitách potře-
buji aktivně používat více jazyků. a samo-
zřejmě stále číst a číst nové poznatky 
v oboru. a naučit se relaxovat.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Za hezké a kvalitní věci, knihy, dobré jídlo 
a červené víno.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
sametová revoluce zcela změnila můj ži-
vot, učinila ze mne evropana, na což jsem 
pyšná.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa? 
Záleží na tom, o kterém okruhu osobností 
mluvíme – ty z našeho oboru z celého svě-
ta osobně znám. Tzv. celebrity show byz-
nysu mne příliš neinspirují nebo jsem se 
s nimi již setkala. určitě bych se ráda po-
tkala s velkým ženami současnosti – hra-
běnkou schwarzenbergovou (jejíž nadace 
mi otevřela dermatologický svět) nebo 
kancléřkou Merkelovou, která je pro mne 
vzorem vrcholné reprezentantky státu v ev-
ropě i ve světě, o což se chci pokusit v na-
šem světě odborném letos v létě.

opravdu bych se ale chtěla potkat se 
svou babičkou, ale to bude až za nějakou 
dobu a někde jinde…

VašE mOttO
nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych 
pro život potřebovala motto, zdá se mi to 
nyní módní záležitostí stylizovat se do vý-
roků jiných lidí. Poslední dobou mne oslo-
vila věta winstona churchilla „lze mě 
snadno uspokojit – tím absolutně nejlep-
ším“, a to se snažím dávat druhým.

VzděLáNí 
2. lékařská fakulta univerzity Karlovy  
v Praze

SOUčaSNé aktIVIty

členka výkonného výboru international • 
society of Dermatology
koordinátorka evropského dne • 
melanomu v Čr
místopředsedkyně společnosti pro • 
využití laserů v medicíně
členka výboru České dermatologické • 
společnosti Čls JeP, european 
society for cosmetic and aesthetic 
Dermatology, Donne Dermatologhe 
italia
členka Vědecké rady uK 2. lékařské • 
fakulty a České lékařské komory
hostující profesorka – international • 
faculty of the „centro interuniversitario 
di Dermatologia biologica e Psicoso-
matica“, florence, siena, Milan 
předsedkyně komise interní grantové • 
agentury ministerstva zdravotnictví 
zakladatelka obecně prospěšné • 
společnosti Česká akademie dermato-
venerologie a nadačního fondu ikaros
prezidentka kongresů: winter academy • 
of Dermatology 2010, 16. národního 
dermatologického kongresu 2010, 
laser europe 2011

jazykOVé zNaLOStI

aJ, méně aktivně nJ, rJ, částečně iJ

dOSaVadNí kaRIéRa

Dermatovenerologická klinika uK 2. lf • 
(od 1987 dosud)

Stáže:
1. dermatovenerologická klinika uK 1. • 
lf (1984–1985)
1. dermatovenerologická klinika • 
univerzity ve Vídni (1991–1992)
Dermatopatologický institut Jefferso-• 
nova univerzity ve filadelfii (1994)

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí

proděkanka 2. lékařské fakulty uK • 
2000–2004
zakládající členka european society of • 
Dermatopathology
vědecký sekretář České dermatologic-• 
ké společnosti Čls JeP (1998–2003)
členka výkonného výboru a výboru • 
european academy of Dermatology 
and Venereology (1999-2004)
zakladatelka a 1. předsedkyně výboru • 
Maria M. Duranové international 
society of Dermatology
prezidentka mezinárodních kongresů: • 

20th colloquium of the international  –
society for Dermatopahology – 
1999
11. evropského kongresu european  –
academy of Dermatology and 
Venereology – 2002
9th alpe-adria-Danube congress of  –
the sexually Transmitted Diseases 
& infections of the skin, Prague – 
2003
12th cosmoderm and symposium  –
on aesthetic Dermatology – 2008
14th congress of european Medical  –
laser association – 2009
10. světového kongresu: internatio- –
nal congress of Dermatology – 
2009 
prezidentka národních výročních  –
kongresů od roku 1995 dosud

OCENěNí

stipendium american academy of • 
Dermatology – 1992
nejlepší přednáška 1st slovak • 
congress of Dermatology – 1999
cena Prof. Trapla za nejlepší publikaci • 
– 2003 (spoluautor) 
cena za mezinárodní aktivity internatio-• 
nal institute for Medical, anthropologi-
cal and social sciences and american 
academy of Dermatology – 2004

p ř e d n o s t k a  D e r m a t o v e n e r o l o g i c k é  k l i n i k y  
U K  2 .  L F  a  F N  N a  B u l o v c e

v e d o u c í  l é k a ř k a  P r a ž s k é h o  d e r ma t o l o g i c k é h o  c e n t r a  s .  r .  o .

p ř e d s e d k y n ě  Č e s k é  a k a d e m i e  d e r m a t o v e n e r o l o g i e

Prof. mUdr. jana Hercogová, CSc.

dermatovenerologická klinika Uk 2. LF a FN Na Bulovce
budínova 2, 180 81 Praha 8, tel.: 266 082 359, dermatology@fnb.cz

Pražské dermatologické centrum s. r. o.
na stráži 28, 180 00 Praha 8, tel.: 284 840 001, info@dermatology.cz, www.dermatology.cz

česká akademie dermatovenerologie
www.dermanet.cz

oslava narozenin s rodinou

pražský výroční kongres s dagmar Hav-
lovou 2004

výkonný výbor Int.  Society of dermato-
logy 2009

500stránková kniha, vydaná v USa
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 VýjImEčNé žENy

nout dlouho. Když vědí, že vyjde sluníčko, 
bouřka může být silnější.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
Mám trochu mužský mozek. nebojím se 
složitých výzev, naopak, přitahují mne situ-
ace, kde je potřeba zabrat. V obchodné 
praxi je to velmi časté a vzrušující. 

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké? 
1. nepříjemné věci mají přednost.
2. osobní příklad je nade všechny řeči.
3.  nemáš-li čas udělat to pořádně, najdeš 

si ho, abys to udělal dvakrát.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
Ó mnoho. Jsem velmi zvídavá! 
učení nikdy nekončí.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Peníze nejsou cílem, ale prostředkem. ne-
rada utrácím, mám vcelku skromné potře-
by a nakupování mě nevzrušuje. ráda však 
obdarovávám své blízké něčím originálním 
nebo nečekaným. 

Věřím, že společné zážitky jsou zákla-
dem rodinného života a proto jednou za 
čas ráda připravuji neobyčejná rodinná se-
tkání. Využiji své manažerské zkušenosti 
a zorganizuji neobvyklou akci.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa? 
Jako malá holka jsem zažila ruskou okupa-
ci. Dodneška si ten šok zřetelně vybavuji. 
fakt, že dnes projíždíme hranicemi bez za-
stavení, je pro mne stále fascinující.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa?
setkání s každou skutečnou osobností mě 
obohatí.

VašE mOttO
Když můžeš, tak musíš!

VzděLáNí
Karlova univerzita Praha – mikrobiolo-• 
gie a biofyzika
Vysoká škola chemicko-technologická • 
katedra technologie vody a prostředí

jazykOVé zNaLOStI

sJ, nJ, aJ, MJ, rJ

dOSaVadNí kaRIéRa

gŘ Pivovary a sladovny a. s. exportní • 
oddělení
Pražské pivovary a. s. místopředsedky-• 
ně představenstva pro marketing 
a obchod, 
ssi schäfer shop s. r. o., jednatelka • 
a spolumajitelka

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
Když je problém složitý, zkus ho definovat 
do dvou vět. Pak ho vyřeš.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
Moje maminka předběhla svou generaci – 
byla to mimořádně vitální žena, celý život 
pracovala, vychovala tři dcery a pěstovala 
mnoho koníčků. Měla dar vyprávění a sdru-
žování rodiny u společného stolu – a také 
tvrdila, že žena musí být nadprůměrná, aby 
ji při soutěži s průměrným mužem vzali 
vážně. Věřila v sílu ženy jako partnerky a ne 
přívěsku muže.

otec – ekonom – mě naučil myslet ve 
velkých číslech a nezdržovat se podrob-
nostmi. Zdůrazňoval mi důležitost jazykové 
výbavy pro možnosti učení a rozletu a také 
mne cizí jazyky naučil.

Čím jsem starší, tím víc důležitá se mi zdá 
být role rodičů jako vzoru – pozitivního 
i negativního – pro další život člověka. Do-
konce si myslím, že některé nesplněné 
úlohy rodiny nelze v pozdějším věku do-
hnat.

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Výjimečné ženy: maminka, dvě sestry, dvě 
neteře, dvě dcery a (zatím) jedna vnučka. 
Každá po svém. a také dva muži.

ovlivnilo mne i bohaté multikulturní pro-
středí příhraničního rodného města Komár-
na a jeho tolerantní kulturní duch, kde děti 
již v první třídě mluví slovensky, maďarsky 
a koukají na rakouské programy.

ktERá ROzHOdNUtí jSOU PRO 
úSPěšNOU žENU NEjtěžší?
Kupodivu ta malá. Má-li dítě spálu, není co 
řešit, práce jde stranou. avšak je-li trochu 
nastydlé a vy máte pozvané partnery na 
jednání, anebo již měsíc váš muž uhýbá 
pohledem a vy mu musíte říct o plánované 
pětidenní služebce…

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
Knížky jsou mé dobré kamarádky, nevzpo-
mínám si na situaci, že by mě nedoprová-
zela alespoň jedna, protože vždy se najde 
chvilka ke čtení. Vozím je v autě, nosím 
v kabelkách.

žánr se mění v průběhu života – v sou-
časnosti miluji životopisy, tedy prožitou 
realitu a naopak fantasy literaturu, např. 
skvělého Terry Pratcheta nebo christophe-
ra Moora.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
upřímně obdivuji dobrou a krásnou archi-
tekturu, ten pocit, kdy všechny prvky díla 
zapůsobí najednou.

hodně cestuji a žasnu a oceňuji různé 
druhy stavitelského umění. lidstvo zane-
chává svou velikost ve stavbách, je to jako 
kamenná báseň.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
cestování je jeden z mých velkých koníčků, 
rozhodně nejnákladnější. Proto se snažím 
cestovat „poučeně“, studuji předem, kam 
jedu a co uvidím.

nejsem ale dobrodruh a nevyhledávám 
nebezpečí. Jsou to cesty za krásnem.

jak RELaxUjEtE?
naši dva velmi vitální pejsci neuznávají 
výmluvy na počasí, každý den mě vytáh-
nou do lesa. Také miluji (a pěstuji) velkou 
zahradu.

jakéHO mátE kONíčka? 
už v dětství, kdy nebyly počítače, jsem 
ráda luštila hádanky a hlavolamy, čím slo-
žitější, tím lepší. současná nabídka logic-
kých her v síti mne ničí – nejraději bych 
seděla u nich každý den. Procvičuji si tak 
mozek a pohotovost.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
u svých kolegů oceňuji zejména loajalitu, 
pracovitost, spolehlivost a slušnost. Mys-
lím, že s tím lze dosáhnout hodně profesi-
onálních úspěchů v příjemném pracovním 
prostředí a s úsměvem, který nestojí nic, 
ale dokáže mnoho.

samozřejmě musí šéf také řešit konflik-
ty. Řešení může štípnout, ale nesmí se táh-

Ing. Monika Javorková
 
S S I  S c h ä f e r  S h o p  s . r . o . ,  
j e d n a t e l k a  a  s p o l u m a j i t e l k a

SSI Schäfer Shop, s. r. o. 
e-shop (pobočka Praha-slivenec) internetový prodej bytových a zahradních doplňků, nábytku a textilu.

www.schaefer-boutique.cz  Ke smíchovu 21/132  154 00  Praha-slivenec  Tel.: +420 251 171 151
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 VýjImEčNé žENy

VzděLáNí

fakulta žurnalistiky uK – dokumentární film 
a televize, postgraduál Vše – institut řízení.

SOUčaSNé aktIVIty

šperkař a volný novinář, v poslední době 
stále víc převažuje podnikání v oblasti vý-
tvarných aktivit. autorský šperk – stříbro 
a smalt, kurzy technologie japonského stří-
bra, smaltu.

jazykOVé zNaLOStI

perf. fr, aj, rj a slovenština

dOSaVadNí kaRIéRa

15 let v redakcích Mladé fronty – dět-• 
ské časopisy (ohníček...), spolupráce 
s nakladatelstvím arcadia, šéfredaktor-
ka čas. Pěkné bydlení, fit styl, retail 
biz. odchod na volnou nohu, osm let 
vlastní malá mediální agentura 
a poslední dva roky odklon k ryze 
výtvarným uměleckým projektům 
58 společných výstav u nás i v zahraničí• 
23 samostatných výstav v Čr i v za-• 
hraničí, nejdál jsem vystavovala 
v Torontu, v hong Kongu...
Zastoupená v několika galeriích• 

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí

nemám funkce, ani jsem nebyla nikdy ni-
čeho členem – kromě sdružení přátel a je-
jich přátel. 

PROFIL SPOLEčNOStI

Vytvářím autorské šperky ze stříbra, s ka-
meny a s pravým smaltem. Mám interneto-
vý obchod se šperky, materiálem na jejich 
výrobu a hlavně – pořádám individuální 
kurzy šperku. školím lektory práce s art 
clay silver – moderní japonská technologie 
modelování stříbra.

Kurzy u mne probíhají spíš jako zážitek. 
hosté nemusí umět kreslit, modelovat, ani 
nemusí být mimořádně šikovní. a odcháze-
jí s hotovým náhrdelníkem, prstenem, šper-
kem, o kterém by ještě ráno nevěřili, že ho 
dokáží sami udělat. ostatně – je to většinou 
zážitek i pro mne. hodně se vracejí, často 
je to taková malá psychoterapie – odpoči-
nou si od všeho a navíc vytvoří něco, co 
jejich okolí mnohdy zaskočí! V tom pozitiv-
ním slova smyslu.

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Myslím, že asi rodiče.

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
naučit se žít současností, dneškem. nebo 
spíš umět si užít chvíli, která je. neřešit mi-
nulost, a budoucnost je jen logickým vyús-
těním toho, co děláme dnes.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
asi většinu vlastností! Jsem jaká jsem asi 
i díky jim.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
Máme ráda spíš dokumentaristiku, věci, 
které vycházejí z něčeho skutečného, z re-
ality. Také japonskou poezii haiku (bašó...)

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Výtvarnému umění, zejména šperkům. 
a fotografii!

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Mám moc ráda moře, ale v místech, kde 
nejsou davy turistů, mám takovou robin-
sonskou představu o dovolené. Moc se mi 
líbí na sahaře a vracím se tam stále znovu 
a znovu. Místa, kde se dobře fotí...

jak RELaxUjEtE?
To se musím naučit! neumím 
odpočívat a začíná mi to tro-
chu chybět!

jakéHO mátE kONíčka?
bude to znít strašně, ale dě-
lám teď práci, která je i mým koníčkem! 

Takže práce! šperky, studie, i kurzy – to je 
neuvěřitelně zajímavý kus života! Pozná-
vám lidi, které bych jinak nepotkala...

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
Dnes už je to po zkušenostech – pokud jde 
o práci – asi loajalita, spolehlivost, kreativi-
ta a nadšení.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
To by asi měli posoudit ostatní! ale myslím, 
že jsem optimista, vizionář a nestále něco 
buduji, vymýšlím, vytvářím... To mohou ale 
být i mínusy.

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
Profesionalita – míněno odbornost, zkuše-
nost, spolehlivost, včasné placení a ne-
zbytné nadšení pro věc.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO NaUčIt?
Pořád se učím! V psaní, šperkaření a foto-
grafování to ani jinak nejde! Technologie 
neustále postupují, pořád je tu něco nové-
ho. Musím se někam posouvat, hledat nové 
možnosti.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Za jemné nářadí, barvičky, notýsky, bloky 
a skicáky...

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
nevím, asi bych nevěděla. Měla jsem to 
štěstí, že jsem vždycky mohla tak trochu 
dělat co jsem si přála. ať psát pro děti, 
nebo šperkařit. To bych si vymýšlela. ne-
vnímám nic jako historický impuls.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa? 
neumím odpovědět. V tom je ta novinářská 
část ve mně – když mě někdo opravdu za-
jímá, vím, že je možné se s ním setkat. 
a udělám to. Pokud žije, a bude souhlasit, 
samozřejmě. nemám takovou tu potřebu 
snít o setkání s historickou osobností, ale 
ani současnými hvězdami. Vždycky to tak 
trochu souvisí s životním obdobím, tím co 
se kolem děje a co právě čtu, sleduji. úžas-
né mohlo být setkání s fyzikem feynman-
nem – mám pocit, že bych i začala mít ráda 
matematiku a fyziku!

VašE mOttO
asi že nic není nemožné! Když člověk 
opravdu chce...

Jana Veselá, PhDr.
f i r m a  A t e l i é r  s t ř í b r a

www.ate l iers t r ibra .cz
www.f ler.cz/ate l ier-s t r ibra

te l . :  +420  602  251  962
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VzděLáNí
Vš politologie, ekonomie

jazykOVé zNaLOStI

nj, fj, aj, ij, špJ, portugalština, Čj

dOSaVadNí kaRIéRa

po ukončení studií absolvovala cestu • 
kolem světa
delegátka Mezinárodního červeného • 
kříže
investiční bankéřka • 
majitelka lobkowiczkého vinařství na • 
Mělníku 
majitelka lobKowicZ VinaŘsTVÍ • 
MělnÍK

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Můj otec. cítím, že mám stejné problémy 
a geny jako on. Vyrůstala jsem v tradiční 
výchově a neměla s ním intenzivní kontak-
t,byl mi trochu vzdálený. chtěla jsem ho 
poznat a sblížit se s ním, což se mi podaři-
lo až když jsem byla starší. Měl o mě zájem 
a zároveň mě nechal zůstat samu sebou.

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
opět rada od mého otce: nejen dědit, ale 
snažit se a zasloužit se o dědictví, pracovat 
na tom.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
od maminky výdrž, od otce mnoho reakcí 
a chování, která by ode mne očekával. oba 
rodiče mi pomohli tím, že ve mně vytvořili 
pocit, že s nimi mohu kdykoli počítat a být 
si tím jistá.

na druhou stranu mě nerozmazlovali. 
Když jsem chtěla studovat filozofii, otec 
říkal: „Je to marmeláda na chléb, nejdříve 
studuj chléb a máslo“. Tak jsem zvolila po-
litologii a ekonomii. otec do mého vzdělání 
investoval a potom řekl, abych šla praco-
vat. Práci jsem si našla vždycky sama, ne 
přes známosti.

chtěla jsem jít po univerzitě pracovat 
k Mezinárodnímu červenému kříži a přesto-
že mě všichni odrazovali, podařilo se mi to.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
Klasickou ruskou literaturu. Dostojevského, 
Čechova, miluji schillera, goetha, senecu ...

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Jak jsem zmínila, literatuře. V mládí jsem 
hrávala na klavír.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Dovolená pro mě neexistuje. Jsem samo-
statná a nemám rodinu, tudíž mohu hodně 
cestovat a dovolit si zůstat déle, když se mi 
někde zalíbí. ráda sedím na náměstí, čtu 
noviny, piji víno nebo kávu a vnímám atmo-
sféru.

Vždycky si slibuji, že se ještě jednou vrá-
tím, ale většinou se tak nestane. Zásadně 
při cestování nefotografuji, jen se dívám.

jak RELaxUjEtE?
nesleduji zásadně televizi. raději se sklen-
kou vína čtu, píši dopisy, spím. chodím na 
návštěvy, do divadla, do kina. Také vymýš-
lím nové plány pro firmu, na to člověk po-
třebuje čas. některé věci můžete rozhod-
nout ihned, ale některé musí zrát. Pokud 
máte podnik, stále přemýšlíte. neřeším 
problémy u stolu v kanceláři, sedím třeba 
na náměstí v Římě. na podstatná rozhod-
nutí zkrátka potřebuji čas a místo.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
loajality, upřímnosti. Vadí mi, když někteří 
lidé něco říkají a něco jiného si myslí. Tady 
v Čechách se s tím setkávám často.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
Výdrž. Ve všem.

mátE PROFESIONáLNí záSady?
bohužel nemám trpělivost. Když začínám 
realizovat svoje nápady, myslím, že se dají 
udělat ihned, například nové etikety. chci 
je hned, ne až za 1 rok!

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
ruštinu.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Za japonské dřevoryty, mám pěknou sbírku.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
obdivuji generaci, která se postavila proti 
totalitě.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa? 
s winstonem churchillem.

Bettina Lobkowicz

Lobkowicz vinařství 
Mělník je výrobcem 
jakostního vína 
z vlastních hroznů. 
Podnik navazuje na 
staletou tradici 
vinařství na Mělníku 
a je se 45 ha vinic 
největším producen
tem ve městě.

Bettina LoBkowicz 
o firmě a podnikání

Mám 18 let vinice a zaměstnávám 20 lidí.
Řídit firmu je odpovědnost, ale můžete být 
při tom svobodná a dělat věci po svém.

na mém podnikání je krásné prožívání 
sezón. slunce a dobré počasí pro mě zname-
ná dobrý chod firmy. Víno je každý rok jiné, 
proto musím využívat momentálního počasí. 
Prostě z hroznů musíte udělat vždycky něco 
zajímavého. Pokud je v něm hodně cukru 
a málo kyseliny, dlouho nevydrží, pořád je to 
jiné a nutí vás něco vymýšlet.

V roce 2002 byly záplavy a naše firma 
utrpěla velké ztráty. nebo v roce 1997 při-
šel velký mráz, až minus dvacet pět. nešlo 
nic zachránit, vyrobit, všechno zmrzlo. Moji 
zaměstnanci očekávali, co udělám a já 
vždy věděla, co dělat.

lidé potřebují mít vedle sebe oporu. Pak 
ocení, když splníte jejich očekávání. Je 
podstatné jim rozumět a umět s nimi pra-
covat. Jako podnikatelka vím, co chci 

a mám o tom jasnou představu. V mojí fir-
mě se snažím dát lidem důvěru, perspekti-
vu a motivaci. Já si sice žiju svým životem, 
ale musím vědět, jakou perspektivu očeká-
vá např. dělnice na poli u révy.

nemáme ve firmě hierarchii. Každé úte-
rý se sejdou všichni zaměstnanci a vyprá-
vějí, co udělali, jaké mají nápady. Musím je 
znát a vědět, kdo jak přemýšlí, kdo je ši-
kovný a kdo rozumí vinici.

Potřebuji dobré lidi, abych mohla dělat 
dobré víno. Proto je nutné je vnímat, dát jim 
možnost vyjádřit své názory, já pak pravdi-
vě řeknu svoje. Jsme zkrátka parta lidí, kte-
ří společně bojují. 

Jako dítě jsem žila ve švýcarsku na ves-
nici společně s lidmi, kteří pro nás praco-
vali, a proto vím, že jim musíte rozumět 
a znát je. Tento způsob práce jsem zdědila 
po otci. byl továrník a musel převzít továr-
nu po otci. Vedl ji velmi dobře – i bez před-
chozích zkušeností.

neuznávám, když např. změny ve firmě 
deleguje za šéfa jeho manažer. sdělení to-
hoto typu není vůči zaměstnancům osob-
ní.

Jako šéf se pak nemůžete vžít do jejich 
kůže, obzvlášť když žijete odděleně a po-
klidně ve vilové čtvrti. Mám sociální vnímá-
ní a vím, že mě za to lidé uznávají.

nezávisLost
Pro mě je velmi důležité být nezávislá jako 
žena i jako podnikatelka. Mnohokrát jsem 
odmítla nabídky, které by zpočátku možná 
byly výhodné. Vím, že by později nastal 
diktát a podmínky.

To, že jsem nezávislá je na jednu stranu 
nevýhoda, na druhou stranu svoboda. 
K nezávislosti musíte mít tým, se kterým 
chcete něco vybudovat. s týmem který ne-
chce jen peníze, ale i perspektivu.

Bettina LOBkOWICz
Plavební 754/12, 276 01 mělník

tel.: 315 622 108

pr incezna ,  ma j i t e lka  LOBKOWICZ VINAŘSTVÍ  MĚLNÍK
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jakéHO mátE kONíčka? 
Můj koníček je s velkým K – jsou to koně. 
Velmi ráda se o ně starám a občas si na 
některém vyjedu na projížďku kouzelnou 
jihočeskou krajinou.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů? 
u lidí obecně si vážím zejména upřímnosti. 
Dále oceňuji zapálení pro věc a tah na 
branku. a vážím si také schopnosti dát 
zpětnou vazbu.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
Myslím si, že je to schopnost nést zodpo-
vědnost se všemi důsledky. Dále cílevědo-
most, empatie a spokojenost s prací, kte-
rou dělám. To se logicky projevuje i na mém 
vztahu ke klientům a také v tom, že se sna-
žím, aby zařízení, které vedu, bylo špičkové 
a patřilo k nejlepším v oboru.

mátE PROFESIONáLNí záSady? 
jaké?
asi nejdůležitější zásadou je hrát fair play. 
Protože jsem si vědoma toho, že pokrok 
jde kupředu mílovými kroky, kladu v profes-
ní sféře velký důraz na neustálé inovace 
a změny. Pozorně proto sleduji, co je kde 
nového – v medicíně i v podnikání – a při-
způsobuji se novým trendům. Vím, že má 
práce je běh na dlouhou trať, takže další 
mou profesionální zásadou je také zaměře-
ní se na dlouhodobost.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
ráda bych se zdokonalovala v manage-
mentu ve zdravotnictví a zároveň 
si udržovala svoji odbornou úroveň.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Peníze z principu ráda neutrácím. Pokud je 
vydávám, tak pro rodinu – na cestování, 
sportovní aktivity. a občas si koupím něco 
na sebe.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
Zbourání berlínské zdi. V berlíně jsem totiž 
žila řadu let. a tahle událost ovlivnila chod 
dějin i naše osudy.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa? 
s Jackem welchem.

jaké jE VašE mOttO?
Vytvořit systém jedinečné komplexní am-
bulantní péče pro každého, kdo si je vě-
dom hodnoty lidského zdraví.

VzděLáNí
MuDr., Mba

SOUčaSNé aktIVIty

lékařka, manažerka

jazykOVé zNaLOStI

aJ, nJ, rJ

dOSaVadNí kaRIéRa
pediatr, zakladatelka Dětska ambulance, 
jednatelka cMc

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí

členka americké akademie pediatrické • 
společnosti a Kanadské pediatrické 
společnosti
držitelka titulu • Lady Pro v letech 2003 
a 2006 

cena společnosti Comenius v prestiž-• 
ní soutěži „českých 100 nejlepších“ 
pro Canadian medical Care v letech 
2004, 2006, 2007, 2008 a 2009 
v letech 2005, 2006, 2007, 2008•  
získalo canadian Medical care 
ocenění čtenářů týdeníku The Prague 
Post v anketě „Best of Prague“ jako 
nejlepší zdravotnické zařízení.

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL? 
V první řadě to byli samozřejmě mí rodiče, 
později manžel. Pokud pomineme okruh 
mých blízkých, pak to byl profesor alexan-
der schirger. To je lékař pocházející z Čech, 
který pracuje na prestižní Mayo clinic v ro-
chestru, usa

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa? 
že člověk má stát nohama pevně na zemi, 
ale hlavu mít v oblacích.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů? 
Morální zásady, schopnost zadaptovat se 
v cizím prostředí a také vědomí, z jakého 
prostředí pocházím. rodičům rovněž vdě-
čím za svou pracovitost a cílevědomost.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa? 
ráda čtu beletrii. oblíbených autorů mám 
víc, ráda sáhnu po díle i. b. singera, Johna 
updikeho, Johna irvinga či chaima Potoka. 
Musím s lítostí přiznat, že v posledních le-
tech nemám na čtení beletrie tolik času. 
a tak tento handicap doháním poslechem 
audioknih když cestuji.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt? 
nedá se říct, že bych nějaký druh umění 
vyloženě preferovala. K mým největším zá-
žitkům z kulturní sféry ale jednoznačně pa-
tří návštěvy v Metropolitan Museum of art 
v new yorku. Mám-li příležitost, zajdu do 
něj. naposledy jsem tam shlédla výstavu 
obrazů malíře Vermeera.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU? 
Záleží na ročním období. V létě si ráda od-
počinu u moře, v zimě na horách.

jak RELaxUjEtE?
Preferuji aktivní odpočinek, takže nejraději 
relaxuju pohybem. Jdu si zacvičit, jezdím 
na kole, nabíjí mě i pobyt v přírodě.

PROFIL SPOLEčNOStI 
Canadian medical Care je soukromé ambulantní lékařské zařízení.  Od roku 
1997 poskytuje pod vedením mUdr. taušové nadstandardní zdravotní péči 
českým i  zahraničním kl ientům. díky týmu špičkových special istů ze všech 
oborů medicíny a individuálnímu přístupu k dětem i  dospělým, si  Canadian 
medical Care vybudovalo vynikaj ící  pověst.  důkazem jsou četná ocenění 
Pan-evropskou společností  pro kulturu, vzdělání a vědecko-technickou spo-
lupráci Comenius v rámci soutěže „českých 100 nej lepších“. 
komplexní a ucelenou lékařskou péči včetně stomatologie,  poskytuje CmC 
na pracovištích v Praze 6 a Praze 4.  díky dlouhodobým zkušenostem, vyni-
kaj ícímu personálnímu i  technickému zázemí může nabízet nejen individuální 
zdravotní servis,  ale i  péči o korporátní  kl ientelu v rámci závodní preventivní 
péče.
Vizí  Canadian medical Care je vybudovat systém jedinečné, komplexní ambu-
lantní  péče pro všechny, kteří  si  jsou vědomi hodnoty zdraví .

mUdr. Barbara taušová
Pe d i a t r ,  j e d n a t e l k a  C M C  P r a h a

Canadian medical Care

Veleslavínská 1
162 00 Praha 6
Tel.: 235 360 133

Canadian medical Care  
in the Park

V Parku 2308/8
148 00 Praha 4
Tel.: 272 913 593

www.cmcpraha.cz
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auTorsKý uMělecKý ProJeKT 

PRaGa CaPUt REGNI –
REI PUBLICaE, zahrnující mj. 
oděvy na téma Českého lva, státních 
symbolů, vlajek, regionálních oděvů, 
loga. Projekt byl poprvé realizován 
v roce 88 – cena ZeniT, dále na Meziná-
rodním bienále umění ng 2005

ing. helena leisztner jako první oděvy 
prosadila v rámci kategorie extravagant-
ní oděv České Miss 05.

ing. Helena Kroftová Leisztner

Ing. Helena kroftová Leisztner

Kozí 15 • Praha 1 • tel.: 603 295 815 • www.leisztner-art.com

– malířka, fotografka a oděvní designérka
–  č lenka OS ČR Národní Muzeum žen v umění NMWA – Washington
– Fórum žen ČR

OBdRžELa
cenu Masarykovy akademie umění za • 
synthézu vizuálních umění
nominaci na ženu roku – PlM• 
nabídku k účasti do časopisu Výjimeč-• 
né ženy/Modern woman

bude předveden v Římě na akademii vý-
tvarného umění, pod záštitou paní gen-
ny radicati. Je též mediálně zpracová-
ván, včetně TV rozhovorů. 8 let publikuje 
její aktivity Prague leaders Magazine, 
v současné době připravuje publikaci ve 
spolupráci s vydavatelstvím euromedia.
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 S prezidentem V. klausem na me-
zinárodním Bienále moderního umě-
ní 2005 – NG, foto: khali l  Baalbaki

paní meda mládková j.  E. ,  velvy-
slanec USa pan W. j.  Cabaniss 
s chotí  Catherine, foto: Ing. arch. 
Iva drebitko
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Projekt byl předváděn na jejích výsta-
vách včetně artfashionshows, (např. 
stockholm – colour of woMan), 
pro japonské prezidenty firmy fujinon, 
galavečery pro diplomaty, žena roku, 
Ples Městské policie, mnoho charitativ-
ních akcí.

pro miss Universe 07 – mexico

Las Vegas

Benátské mandaly na plátně Nico,  
avenue design
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CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
Těch rad bylo plno, ale já si chci vše raději 
vyzkoušet sama na vlastní kůži. Když má 
člověk oči otevřené, najde mnoho rad 
v každém dni i při setkání s každým člově-
kem. Tou nejlepší radou jsou pro mě život-
ní kopance.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
rodiče se mě vždy snažili někam nasmě-
rovat, ale já je moc neposlouchala a šla si 
svou cestou. Myslím, že dneska už to po-
malu vzdávají.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
Já moc nečtu, ale pomáhám s korekturami 
ke knížkám Marcela Vaneka, ty jsou hodně 
inspirativní a baví mě.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
V každém oboru si najdu něco, co mě baví, 
ale nemám vyhraněný názor na konkrétní 
druh umění. 

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Kdekoliv v klidu a s lidmi, co mám ráda.

jak RELaxUjEtE?
různě – někdy mě nabíjí má práce, to, když 
vymýšlím nové nápady. Poslední dobou 
jsem se naučila víc odpočívat a relaxovat, 
občas si například zajdu na thajskou ma-
sáž nohou.

jakéHO mátE kONíčka?
baví mě vše, co se týká kreativní tvorby, 
takže mým největším koníčkem je má prá-
ce. Kromě toho mám ráda rychlou jízdu 
autem.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
asi nejvíc obyčejného selského rozumu, 
vážím si lidí, kteří dokážou žít obyčejně 
a přitom jsou spokojení, vyrovnaní a šťast-
ní a toto štěstí umějí dávat druhým.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
Pochopila jsem, že se v životě můžu spo-
léhat hlavně sama na sebe. Jednou z mých 
silných stránek je například intuice.

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
Myslím, že jakékoliv zásady člověka ome-
zují a spoutávají, raději řeším věci spontán-
ně a intuitivně.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
neustále se chci učit, sám život je obrovskou 
školou a každý den přináší tolik nových pod-
kladů, na kterých se člověk může učit.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Dřív jsem ráda utrácela za luxusní kabelky, 
boty a oblečení a teď jsem toto vše moc 
ráda vyměnila za kupování věciček pro mi-
minko.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
historické události na mě až tak moc nepů-
sobí, spíš oblasti nebo lidé. Z oblastí bych 
vybrala dávný Tibet a z lidí w. a. Mozarta.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa? 
Párkrát jsem se náhodně setkala s úplně 
obyčejnými lidmi, kteří byli ale velkými 
osobnostmi, a na tato setkání jen tak ne-
zapomenu. Z významných osobností jsou 
to asi dva lidé, se kterými bych si ráda po-
povídala třeba u večeře – jedním zajíma-
vým člověkem je Miloš forman a tím dru-
hým Karel gott.

Ozdobné balení dárků
www.darkovebaleni.cz
www.kreativnikurzy.cz

VzděLáNí

šs propagační výtvarnictví

SOUčaSNé aktIVIty

Kurzy dárkového balení, Kreativní kurzy 
a školení, předváděcí akce, spolupráce 
s TV, časopisy…

jazykOVé zNaLOStI

nJ, aJ

dOSaVadNí kaRIéRa

V r. 1995 založila první firmu na balení dár-
ků, postupně rozšířila pobočky do celkem 
jedenácti obchodních domů a center v Pra-
ze, balila dárky pro nejvýznamnější osob-
nosti – např. Princezna Diana, Michael gor-
bačov, george bush, Václav havel, Václav 
Klaus, japonský císařský pár a mnoho dal-
ších významných osobností z politického 

i kulturního života.radka Křivánková je 
dvojnásobnou rekordmankou zapsanou 
v guinnessově knize rekordů za zabalení 
nejmenšího a největšího dárku, je autorkou 
čtyř úspěšných knih o dárkovém balení. 

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí

V roce 2006 byla zařazena mezi dvanáct 
nejúspěšnějších podnikatelů v Čechách, 
o kterých byl natočen společností febio 
samostatný TV dokument, byla zařazena 
do „almanachu Českých osobností a fi-
rem“ a v r. 2006 byla vybrána celosvětovou 
organizací „who is who“ a zařazena do en-
cyklopedie nejúspěšnějších osobností.

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
určitě můj dobrý kamarád Marcel, který mi 
dal do života mnoho dobrých rad. Díky tomu 
jsem si uvědomila, že člověk vždycky musí 
začít sám u sebe, poznat své špatné i dobré 
stránky a neustále na sobě pracovat.

Radka křivánková
m a j i t e l k a  a  z a k l a d a t e l k a  p r v n í  f i r m y  n a  b a l e n í  d á r k ů
O z d o b n é  b a l e n í  d á r k ů



M o D e r n  w o M a n

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Výtvarnému umění. 

ale nejkrásnější výtvarné kompozice 
umí sama příroda. Já hledám krásu a har-
monii kolem sebe… Je to něco úžasného, 
když dokážete koukat ze správného úhlu. 
uvidíte věci, kterých si ostatní, ani nevšim-
nou. i nedokonalost může být velice krásná 
a okouzlující…

„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, 
krásní staří lidé jsou umělecká díla.“ 

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Z nedostatku času dovolenou moc nemí-
vám. ale snažím se trošku víc věnovat ro-
dině a známým. Příjemné posezení a poví-
dání s přáteli, je pro mě velice důležité. 
Vzájemně se motivujeme, čerpáme a dává-
me si energii. 

„Mnoho osob přichází a odchází ve tvém 
životě, ale pouze přátele zanechávají stopu 
ve tvém srdci.“

jak RELaxUjEtE?
nejraději si odpočinu na zahrádce. Tam za-
pomenu na všechny starosti a problémy. 
Příroda mě nesmírně nabíjí a přináší fanta-
zii a kreativní nápady. navrhuji modely, ma-
luji obrázky, háčkuji… upravuji zahrádku… 

„Skvělá práce dává životu smysl, nesprávná 
ho vyčerpává.“

jakéHO mátE kONíčka?
stále něco vylepšovat, zdokonalovat… 
a nesmím zapomenout na mého pejska, 
který mi nečekaně vstoupil do života. byl 
sám a opuštěný a vybral si moji rodinu, kde 
by chtěl žít. 

„Dej každému dni příležitost, aby se mohl 
stát tím nejkrásnějším dnem v tvém život.“

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů? 
Moje intuice mne nezklamala, ani při výbě-
ru zaměstnanců. Máme skvělý kolektiv.
Velice si vážím jejich spolehlivosti, pečli-
vosti a zodpovědnosti. ochotě učit se no-
vým věcem a porozumět mým představám. 
Tím, že jsem nadšenec, dokáži strhnout 
i všechny kolem sebe. 

Mohu říci, že nejen pro mne, ale i pro 
všechny pracovníky firmy, je největší od-
měnou spokojený zákazník.

„K řízení sebe používej hlavu, k řízení dru-
hých používej srdce.“

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
Kreativita, pracovitost, spolehlivost, orga-
nizační schopnosti, rozhodnost, zdravé 
sebevědomí i pokora. Jsem workholik, což 
je ctnost i neřest zároveň.

„Potenciál, který mám k dispozici, mohu 
využít – nebo promarnit. Ale bez srdečnos-
ti nemůže být nikdo vynikajícím člově-
kem.“

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké? 
nesnáším lži, přetvářky a lenost.

„Kdo chce, toho osud vede, kdo nechce, 
toho vláčí.“

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
Člověk se učí celý život. a čím toho umím 
víc, vím, že se za celý život nestihnu naučit 
to, co bych si přála.

„Opravdová moudrost je v poznání vlastní 
nevědomost.“

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Jsem v podstatě skromný člověk. nejvíce 
asi utrácím za dárky pro druhé. 

„Ti kdož vnášejí sluneční paprsky do životů 
jiných, se v jejich odlesku sami zahřejí.“

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
Těch událostí bych mohla jmenovat hodně, 
ale nejvíce na mě zapůsobilo narození 
mých tří synů.

„Nepovažuj nic za výjimečnou událost, neboť 
celý náš život je výjimečnou příležitostí.“

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa?
s Tomášem baťou, blankou Matragi a Da-
lajlámou.

„Klíčem ke štěstí je snít. Klíčem k úspěchu je 
realizovat své sny. Úspěch je cesta, ne cíl.“

VašE mOttO 
„Chceš-li poznat člověka, podívej se na 
jeho práci.“

dOSaVadNí kaRIéRa 

výtvarnice-aranžérka 
kulturní pracovnice oKs – vedoucí kultur-
ního střediska
manažer prodeje – inspektor prodejen
oděvní výtvarnice a návrhářka

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí

2007 ocenění „živnostník roku“ 2. místo – 
kraj Vysočina
2008 certifikát „regionální produkt“ 
(oděvní originál in-sPirace) 
2009 ČT1 „Pokr“ medailónek
Člen okresní hospodářské komory

PROFIL SPOLEčNOStI

firma byla založena v roce 2003. Zabývá 
se tvorbou oděvních originálů až do veli-
kosti XXXl. Majitelka a designérka firmy 
vytvořila osobitý styl pod chráněnou znač-
kou in-sPirace.

Jak sama říká: „Přestože to nebylo jednodu-
ché, založila jsem svoji firmu téměř z ničeho. 
Moje nátura je však taková, že když si něco 
vezmu do hlavy, tak to lehce nevzdám. Vě-
řila jsem, že pracovitostí, obětavostí a pocti-
vostí se mi to podaří. otevřela jsem si vlast-
ní prodejnu a postupem času i druhou. 
Prezentovala jsem se na veletrhu sTyl 
a Kabo. Za první úspěch považuji zařazení 
firmy mezi dodavatele oděvních originálů do 
butiků a galerií v Čr. smyslem mé práce je 
spokojenost zákazníků. Vše je podřízeno 
tomu, aby se zákaznice cítily ve svém oble-
čení spokojeny a celkový vzhled působil 
harmonickým a zajímavým dojmem. oblé-
kám především ženy inteligentní, které chtě-
jí oblečením podtrhnou svoji osobnost. 
Vždyť každá je originál. s potěšením se pre-
zentuji na módních přehlídkách.

chci-li se udržet v oboru a uspět, musím 
navrhovat něco nového, krásného, střihově 
i barevně zajímavého, ale především nositel-
ného. Zároveň vytvářet modely nadčasové 
s použitím prvků módních trendů. Důležité 
je, odlišit se od všeho, co současná móda 
nabízí. hlavní cíl je opustit sektor konfekce 
a uniformity a plně se koncentrovat na umě-
lecký design i image osobnosti. 

„Úspěch vždy začíná odvahou. Nemusíte 
být úspěšní, abyste začali, ale musíte začít, 
abyste byli úspěšní.“ 

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
určitě rodiče, ale nejvíce babička růženka. 
Měla těžký život, ale nikdy nic nevzdávala. 
byla moudrá, v každé situaci si dokázala 
poradit. 

naučila mě, že ke spokojenému životu 
je nutné mít laskavé srdce a vědět, že co 
člověk dělá, má smysl. 

Jsem hrdá na to, že všeho, čeho jsem 
dosáhla, bylo poctivě a vlastní pílí… 

„Často si stěžujeme na překážky, které 
nám stojí v cestě. Ale moudrý člověk umí 
dělat z překážek schody, které ho dovedou 
vzhůru.“ 

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa? 
„Můžeš uspět, ať děláš cokoli, pokud to bu-
deš dělat celým svým srdcem…“

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
od maminky: slušnost, spolehlivost, em-
patii, laskavost …
od tatínka: zručnost, podnikavost, odpo-
vědnost, houževnatost …
od babičky: intuici, nadhled, pozitivní myš-
lení …

„Před nikým se nepovyšuj a před nikým se 
neponižuj…“

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
literatura faktu – civilizace sumerská, 
mayská, starověký egypt, templáři… 

„Minulost je natolik fantastická, že si ji ani 
v největší fantazii neumíme představit.“

Irena šikulová
Po d n i k a t e l k a ,  o d ě v n í  v ý t v a r n i c e  a  n á v r h á ř k a  
f i r m y  I N - S P I R AC E

IN-SPIRaCE

Tel.: 777 820 094
e-mail: sikulova@unet.cz
www.in-spirace.eu

Prodejní galerie IN-SPIRaCE
Jánská 8 
602 00 brno
tel.: 774 820 084

BoutiQue IN-SPIRaCE
Masarykovo náměstí 15
593 01 bystřice nad Pernštejnem
tel.: 774 820 095

 VýjImEčNé žENy
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Klient či klientka musí na základě ode 
mne získaných informací učinit tzv. kva-
lifikované rozhodnutí, tj. zda se nechat 
operovat. Proto je třeba, aby měl co nej-
více informací a to nejen pozitivních, ale 
i negativních, tedy informace o různých 
možných komplikacích o nichž dosud 
víme. Víte, někdy to vypadá, jako bych 
chtěl klienta od zamýšleného výkonu 
odradit, ale není to tak. Je to prostě vý-
čet faktů, které je třeba znát a počítat 
s nimi. i přesto se člověk někdy nevy-
hne konfliktu.

Měl jsem např. zájemkyni o implantáty 
do prsů. informoval jsem jí o možných 
komplikacích s tím, že se jedná jen a jen 
o její rozhodnutí operaci podstoupit či ni-
koliv. Mimo jiné byla informována o mož-
nosti vytvoření tzv. jizevnaté kapsuly oko-
lo implantátů a o tom, že pokud se tato 
komplikace vyskytne, trvá u dotyčné oso-
by nadále i po eventuálním odstranění 
implantátů s jizvami. Dle mých zkušenos-
tí se vytvoří znovu. V tomto případě jedi-
ným řešením je na tento stav si zvyknout, 
nebo implantáty vyjmout a již nikdy žádné 
nedávat. Klientka se nechala operovat 
a do jednoho roku byla u mě zpět se zmí-
něnou komplikací s dotazem, co s ní nyní 
udělám. Řekl jsem totéž co při konzultaci, 
že jsou pouze dvě výše zmíněná řešení. 
Dostalo se mi výčitek, že jsem jí neuklidnil 
ani nepomohl. V takových případech sku-

tečně pomoci jinak nelze. Jsou samozřej-
mě případy, kdy rovnou požadovanou 
operaci odmítnu. nejčastěji u zvětšování 
prsů, kdy u malé dívky vidím proporcio-
nálně krásně prsy, takříkajíc pasující k tělu 
a ona ze svého či přítelova  rozmaru žádá 
jejich zvětšení. samozřejmě se snažím 
vysvětlit, proč si myslím, že je daná ope-
race zbytečná a riziko vysoké a že je to 
otázka mého svědomí. 

jaká jE U VáS 
NEjFREkVENtOVaNější 
SPOLEčENSká SkUPINa 
PaCIENtEk? jakým POVOLáNím 
SE NEjčaStějI VěNUjí?

Myslím, že není taková skupina. Pře-
svědčil jsem se, že klienti pocházejí ze 
všech společenských vrstev a je to tak 
správné. 

kOLIk OPERaCí za měSíC 
PRůměRNě OdVEdEtE? 

Takovéto statistiky neprovádím, jsou vý-
kony které provedu do jedné hodiny 
a jsou takové, které trvají déle a tím se 
statisticky číslo snižuje, aniž vypovídá 
o celé skutečnosti.

jaké zákROky SE NEjVíCE 
VyžadUjí?

nejčastěji prováděné zákroky jsou beze-
sporu operace očních víček.

StáVá SE, žE PaCIENtky 
OdCHázEjí NESPOkOjENé? 
mOHOU OPERaCI „REkLamOVat“?

někdy se setkáváme s klientkami, které 
jsou údajně nespokojeny s výsledkem již 
během prvních dvou tří kontrol. Většinou 
se jich ptám, jak dlouho operovaná ob-
last stárla (což je řada let) s tím, že hod-
notit výsledek mohou nejdříve za jeden 
někdy až tři měsíce po operaci. nemo-
hou si myslet, že po vyjmutí stehů se dá 
absolvovat společenská událost. otoky 
a podlitiny jim prostě nějakou dobu zů-
stanou.

jaké zákROky jSOU VHOdNé 
a NEjčaStějI SE PROVádějí 
U VěkOVé SkUPINy, 30tI, 40tI, 
50tI a VíCE LEtýCH PaCIENtEk? 
CO ByStE dOPORUčOVaL 
V jEdNOtLIVýCH VěkOVýCH 
katEGORIíCH?

To je poněkud zavádějící otázka. Mohu 
jen říci, že daná klientka je a nebo není 
vhodná k danému výkonu. například 
face lifting může být indikován (i když 
zřídka) i ve 30 letech. Je to velmi indivi-
duální záležitost, kde záleží na více pro-
měnných, jenom podle věku obecně 
soudit nelze. 

Na záVěR, jak ByStE 
SPECIFIkOVaL VýRaz kRáSNá 
žENa?

Výraz krásná žena lze pojmout buď pod-
le letmého pohledu ve společnosti, v ča-
sopise, či pohledem na sochu, obraz. 
nic to však nevypovídá o osobě jako cel-
ku. Kromě toho je naštěstí krása pohled 
individuální a pro každého poněkud jiná. 
Pro mě znamená soulad krásy těla (stav-
by těla) a duševních hodnot. antičtí Ře-
kové pro takový soulad měli výraz „kalo-
kagateia“.

VážENý PaNE PRImářI, jak 
VNímátE VýVOj V OBORU 
PLaStICké CHIRURGIE 
V čECHáCH za POSLEdNíCH 
5 LEt z HLEdISka NOVýCH 
účINNýCH tECHNIk a mEtOd, 
šEtRNějšíHO zPůSOBU VýkONů 
a z HLEdISka OdBORNOStI 
PLaStICkýCH CHIRURGů?

nelze říci, že by došlo k nějakému pře-
vratnému vývoji, ten postupuje stále, ale 
například se zdokonaluje využívání en-
doskopické metody. šetrnost ke tkáním 
má, abych tak řekl, plastická chirurgie 
obecně v popisu práce. V souvislosti 
s tím i způsob vedení řezu při operacích, 
který je volen tak, aby jizvy byly co nej-
méně patrné. Je třeba zdůraznit, že po 
jakékoliv operaci při které dochází k po-
rušení integrity – celistvosti kůže, je ná-
sledkem jizva. Jaká je či bude lze sice 
ovlivnit vedením řezu a konečným ošet-
řením rány, avšak konečný efekt hojení 
určuje organizmus jedince. Vzhledem 
k tomu, že jsme každý jiný, ne každý pro-
ces hojení-jizvení dopadne jak bychom 
si přáli. obecně podle mého soudu je 
úroveň plastické a estetické chirurgie 
v porovnání se světem na velmi slušné 
úrovni.

PaLEta zařízENí V čR jE 
VELmI ROzSáHLá. tatO 
šIROká NaBídka můžE Být 
PaRadOxNě PROBLémEm PřI 
ROzHOdOVáNí, kam INVEStOVat 
PENízE, čaS I zdRaVí. (LzE 
UVádět PříkLady kLIENtů, 
ktEří zVOLILI IRaCIONáLNí 
řEšENí, kE ktERémU zNačNOU 
měROU PřISPěLa NEzNaLOStí 
PROStřEdí a NEdOStatEk 
INFORmaCí.) CO ByStE 
dOPORUčIL BUdOUCím 
kLIENtům PRO LEPší ORIENtaCI?
 
Poradit, jak se orientovat v rozsáhlé na-
bídce tohoto oboru, není jednoduché. Je 
zde mnoho pracovišť, která si vzájemně 
konkurují i se eventuelně podbízejí nižší-
mi cenami. Pokud bych měl hledat pra-
coviště estetické chirurgie, především 
bych požadoval licenci plastického chi-
rurga, pro jistotu i doklad o složení ates-
tace z oboru plastické chirurgie. Je totiž 
mnoho pracovišť s těmito službami, kde 
lékaři tyto dokumenty předložit nemo-
hou. Jde však o zásadní věc, neboť mít 
vystudovaný obor, nebo absolvovat kurz 
o jednom typu výkonu zdaleka nestačí. 
Viděl jsem např. oční víčka po údajně es-
tetické operaci lékaře, (ne jednou), kdy 
výsledek rozhodně neodpovídal zapla-
cené operaci. Podobně tomu může být 
i s jinými úkony (operace prsů, liposuk-
ce, operace nosu, face lifting…). Klienti 
většinou sami zjistí, kde se s nimi jedná 
seriózně a zejména při konzultacích mají 
být informováni plně o všech komplika-
cích, které jsou chirurgovi známy. Jen 
potom se může kvalifikovaně rozhod-
nout, neboť rozhodnout se musí sám, ne 
lékař.“ Já to nechám na Vás, pane dok-
tore…“ nelze připustit.

Zamlčovat možné komplikace ze stra-
chu, aby si klient operaci nerozmyslel 
nebo slibovat výborné výsledky v nejis-
tých situacích není dobré. Je třeba mys-
let na to, že klienta nelze podceňovat.

můžEtE PROSím POHOVOřIt 
O SVé dLOUHOLEté kaRIéřE 
úSPěšNéHO a VyHLEdáVaNéHO 
PLaStICkéHO CHIRURGa? kdE 
jStE začíNaL a jaké jSOU VašE 
SOUčaSNé aktIVIty? kdE SE 
VěNUjEtE SVémU OBORU NyNí?

Po promoci jsem začínal na chirurgii 
v Mostě, kde byla (jak jsem mohl pozdě-
ji posoudit) vynikající úroveň chirurgie. 
na primariátu dosluhoval ještě „Jirásko-
vec“ MuDr. Kotzmann, zvaný kvůli své 
výdrži a zaujetí v oboru též „železný dě-
dek“. Vystřídán byl primářem Krtičkou, 
všestranně bohem nadaným chirurgem, 
schopným operovat prakticky vše. Jejich 
dílem jsou panaricia flogmony, učební 
text k atestacím z chirurgie. Těch pět let 
mi dalo opravdu hodně zkušeností. Poté 
jsem nastoupil aspiranturu na oddělení 
popálenin, tentokrát ještě v legerově uli-
ci v Praze a po obhájení vědecké práce 
na kliniku plastické chirurgie do tvořícího 
se týmu mikrochirurgie, jenž uvedl do 
provozu dnešní šéf kliniky Doc. Dr. Tvr-
dek, csc. Když jsem v roce 1989 odchá-
zel na plastickou chirurgii prim. fahouna 
Drsc. v ústavu kosmetiky, byl jsem pře-
svědčen, že estetickou chirurgii umím. 
Zjistil jsem že se vše musím učit znovu, 
tak veliký rozdíl byl mezi běžnou praxí 
a skutečným profesionálem v estetické 
chirurgii.Po pěti letech jsem odešel na 
homolku z již zprivatizovaného ústavu 
kosmetiky a do soukromé praxe v sana-
toriu bristol v Karlových Varech – jako 
první soukromá praxe estetické chirurgie 
v republice. Před deseti lety jsem změnil 
místo působení na němž jsem dosud. 
Kromě toho mám též pracoviště v Praze 
ruzyni. 

Na CO kLadEtE důRaz PřI 
ROzHOVORU S kLIENtkOU 
a PRVNím kONtaktU S Ní? 
StáVá SE, žE NěktERé OPERaCE 
OdmítátE?

Interview pro výjimečné ženy

mUdr. pavel Hlava csc.
plast ický ch i ru rg

mUdr. Hlava – Plastická chirurgie  Pracoviště soukromé plastické chirurgie. 
bulharská 740/5  36001 Karlovy Vary  Tel.: 353 226 465  www.plastchir.cz
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PROFIL SPOLEčNOStI
Výrobní a obchodní společnost zaměře-
ná na výrobu nového recyklovaného 
stavebního materiálu flexibuild a vý-
stavbu domů a budov.

notlivá vězení, kde byli umístěni. Ta mi dala 
neocenitelnou radu do života a osobní pří-
klad: „Když je to v životě nejhůř, vypadej 
nejlíp.‘‘

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
Vyhraněný literární žánr nemám – čtu od-
dychovou literaturu, cestopisy, historické 
knihy, ale i detektivky, životopisy apod. 
a v každém z těchto segmentů mám oblí-
beného autora.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Jako v literatuře, mám ráda pestrost života 
a tím i umění.

Dle nálady, životní etapy a současné na-
bídky navštěvuji výstavy, divadelní před-
stavení, film a hudební koncerty. Mám ráda 
jazz.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Je to různé. ráda cestuji a poznávám nové 
země, kontinenty, ale i kraje a nová místa 
v naší zemi. Většinou je to kombinace v da-
ném roce – hory, moře a vybrané město či 
země na nová poznání.

jak RELaxUjEtE?
sport, četba knih, poslech hudby, cestová-
ní, poznávání nových věcí.

jakéHO mátE kONíčka?
nemám jednoho vyhraněného, mám široké 
zájmy. nejraději čtu a zabývám se aroma 
terapií.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
u pracovních kolegů si vážím profesionali-
ty, přátelství, spolupráce a schopnosti do-
táhnout věci do konce.

u lidí otevřenosti, pravdomluvnosti, eti-
ky v chování, přátelskosti, lidské laskavos-
ti a životní moudrosti.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
Když se pro něco rozhodnu, mám „tah na 
branku‘‘ a dokončím to. schopnost empa-
tie, spolupráce a vhledu do situace.

mátE PROFESIONáLNí záSady? 
jaké?
Vždy pracovat kvalitně, dodržet slovo a ter-
míny, pojmenovat problémy otevřeně 
a věcně bez emocí.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
rozhodně další jazyk. rozšířit si své dosa-
vadní vzdělání o nové znalosti v oblasti no-
vých alternativních směrů výstavby při vy-
užití recyklovaných materiálů a sledovat 
rozvoj green economy.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
cestování, knihy, kosmetika, wellness, ku-
linářství, gastronomie. Zážitky s rodinou 
a svými přáteli. 

finančně podporuji projekty, které na-
pomáhají a jsou prospěšné pro ostatní lidi 
v naší společnosti.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
sametová revoluce 1989 mi změnila život 
a dala mně i celé mojí rodině nové životní 
příležitosti.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa?
s Madelaine albrichtovou, královnou ze 
sáby, Janem antonínem baťou.

VašE mOttO
šťastná žena činí šťastné svoje okolí.
Důležité je být šťastný a dělat věci, které 
má člověk rád.

orientovat se jen na zisk, jsou klapky na 
očích.

VzděLáNí
fe VuT brno, faMe uTb Zlín

jazykOVé zNaLOStI

aJ

dOSaVadNí kaRIéRa

viceprezidentka gity
jednatelka flexibuild s. r. o.

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí 

prezidentka MaPM• 
1996 – ocenění Vynikající Podnikatelka • 
světa – Monako
1997 – cena za etiku v podnikání• 
2002 – business women roku• 

prezidentka mezinárodní konference žena 
tvůrčí osobnost 3. tisíciletí, 6. ročník konfe-
rence 05/2010 new york, 7. ročník příprava 
05/2011 nairobi, Keňa

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Moji rodiče mě ovlivnili výchovou, dopřáli 
mi radostné dětství, díky kterému jsem zís-
kala důvěru v sebe sama a ve svůj život.
Totéž se snažím dát i svým dětem – lásku, 
pochopení a podporu.

Profesně mě zcela okouzlil podnikatelský 
příběh firmy baťa. Její soustava řízení 
a schopnost stát se moderním globálním 
českým podnikem v celém světě a ještě 
před ii. světovou válkou, s vynikající podni-
kovou kulturou loajálních hrdých pracovní-
ků – baťovců na svůj podnik.
Ve svém odborném rozvoji mne velmi ovliv-
nil, „otevřel hlavu‘‘ a změnil můj lokální po-
hled na dění ve světě na globální, můj od-
borný školitel při doktorandském studiu na 
faMe uTb Zlín, pan profesor Milan Zelený, 
fordham univerzity new york, který vede 
skupinu doktorandů na uTb Zlín.

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
Když něco začneš, dodělej to pořádně 
a dotáhni do konce. 

Vnímej sama sebe, své potřeby, ale záro-
veň vnímej ostatní kolem sebe a jejich po-
třeby. naslouchej, nekritizuj, spolupracuj.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
Kladný životní příklad. Pochopení co je lás-
ka, co je rodinná sounáležitost, jak zvládat 
krizové životní situace a přitom zůstat vy-
rovnaná a nad věcí.

Moje rodina – děda, strýc a máma byli 
v 50. letech ve vězení za své politické ná-
zory. babička zůstala sama a objížděla jed-

Ing. Olga Girstlová, Phd.
J e d n a t e l k a  a  g e n e r á l n í  ř e d i t e l k a  F l e x i b u i l d  s .  r .  o .

Flexibuild s. r. o. je obchodní a vý-
robní společnost, která reaguje na 
nový životní styl v oblasti bydlení. 
Poskytuje know-how, jak kvalitně 
stavět ekonomické, ekologické, es-
tetické a zdravé domy.
Materiál a technologie Flexibuild 
mají ve stavebnictví široké využití.

Společnost Flexibuild s. r. o. se 
primárně orientuje na výstavbu 
rodinných domů, které je schopna 
spolu s partnery (architekty a sta-
vebními firmami) realizovat velice 
rychle, v horizontu několika měsí-
ců a za velmi zajímavou cenu.

Jednoduše řečeno – je schopna 
postavit „rodinný dům za cenu 
bytu“.

Dále se zaměřuje na výstavbu 
bytových domů a komerčních pro-
stor.

V duchu svého motta „rodinný 
dům za cenu bytu“, a to od první 
myšlenky klienta přes realizaci 
domu až po následnou péči po zá-
ruční době.

Flexibuild
Mariánské nám. 1
brno-Komárov
617 00
email: info@flexibuild.cz
tel.: 545 219 314F
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kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
samozřejmě rodiče, zejména tatínek. Velmi 
kultivovaný muž s širokým rozhledem a po-
zitivním vztahem k životu.

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
neboj se být sama sebou a nikdy se ne-
zdráhej chytrých lidí zeptat na něco, co 
nevíš.
 
CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
snad umění ovládat život s lehkým nadhle-
dem a optimismem. Každý problém má 
nějaké řešení.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
historické romány – např. waltariho si-
nuheta.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Z malířství období konce 19. a začátku 20. 
století, nejvíce asi impresionisty. s jejich 

obrazy je mi dobře. hudbu poslouchám 
spíš klasickou, současnou moc nemusím. 
a mám ráda divadlo.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
Všude kde je teplo a spousta slunce. Když 
je k tomu moře, je to krása.

jak RELaxUjEtE?
nejčastěji doma se zvířátky, mám teď čtyři 
pejsky a něco koček, také zahrada mě 
baví. Také jsem začala cvičit, ráda čtu. ale 
času je málo, bohužel.

jakéHO mátE kONíčka?
Teď je mým největším koníčkem práce – ale 
nevím, zda bohužel nebo bohudíky. ale 
opravdu mě to baví.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
upřímnosti, bezprostřednosti a také zapá-
lení pro něco, co dělají. Když někdo něco 
opravdu umí a navíc to dělá rád, je to nád-
hera.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
snad umění jednat s lidmi, alespoň doufám.

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
Všechno zvládat s klidem a v pohodě.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
V medicíně se musíte učit pořád, ať to máte 
v plánu či nikoliv. stále přichází něco nové-
ho.Také se chci zdokonalit v angličtině.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Za dárky pro ostatní.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
určitě mě nejvíce ovlivnil listopad 1989 
u nás.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa? 
s Václavem Klausem.

VašE mOttO
Masarykovské: nebát se a nekrást!

štěpánka Vaňková
ř e d i t e l k a ,  1 .  k o l í n s k é  s a n a t o r i u m

1. kolínské sanatorium s. r. o.

V břízách 478
Tel.: 321 727 674
www.sanatorium-kolin.cznestátní zdravotnické zařízení 

ambulantí i lůžkové  
 se zaměřením na plastickou 

chirurgii, gynekologii, 
jednodenní chirurgii a orl.
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eleganz clinic s. r. o. vznikla jako vý-
sledek činnosti původní firmy Plas-
tická chirurgie MuDr. ludmila šulco-
vá hejnalová s novými cíly a také 
novými závazky. eleganz clinic 
s. r. o. je také průmyslově chráněnou 
značkou dle platných směrnic a zá-
konů.

nabízené služby jsou nyní v oblasti 
plastické chirurgie, pod vedením 
MuDr. ludmily šulcové hejnalové 
jako vedoucího lékaře eleganz clinic 
s. r. o. 

firma se nadále rozvíjí a brzy bude 
nabízet i služby chirurgie obecné 
a chirurgie cévní. Jedná se o vzá-
jemnou spolupráci mezi jmenovaný-
mi obory s cílem dostatečného za-
bezpečení péče o klienty. 

Vlastní péče pak spočívá nejen pou-
ze v operaci, ale v péči o svého kli-
enta do detailu. Proto také eleganz 
clinic s. r. o. dbá na pečlivý výběr 
technického a přístrojového vybave-
ní,které odpovídá vysokému stan-
dardu, tak, aby byl zabezpečen 
komfort a bezpečí pacienta. 

Tým eleganz clinic s. r. o. nabízí jako 
základní standart veškerou činnost, 
která je normální v nyní nově akredi-
tovaných nemocnicích, neboť si uvě-
domujeme, že bezpečnost a bezpečí 

klienta spolu s komfortem pobytu je 
nedílnou součástí tváře firmy. 

eleganz clinic s. r. o. je nyní jako dítě 
rostoucí v mámině náručí a záleží jen 
a jen na „rodičovské péči“ do jaké 
formy vyroste. náš tým se ale snaží 
s veškerou péčí a zodpovědností 
o vybudování naprosto ukázkového 
příkladu, kdy platí, že snaž se a sna-
ha tvá bude odměněna…

eleganz clinic s. r. o. spolupracuje 
také s evropskými zdravotnickými 
zařízeními v německu, švýcarsku 
a rakousku. náš cíl je také prezen-
tace naší práce v anglii a norsku. 
Priorita jsou však naši domácí klien-
ti, kteří znají náš tým a naši práci. 

Vzdělání a celoživotní vzdělávání ce-
lého týmu eleganz clinic s. r. o. pat-
ří k naprostým nezbytnostem, neboť 
věda a výzkum pokračují stále a stá-
le vpřed a vznikající nové postupy či 
jejich modernizace naprosto jasně 
navazuje na dosavadní činnost 
týmu. 

Proto je naprosto běžnou součás-
tí pravidelná účast na mezinárodních 
kongresech a stážích, absolvování 
kurzů pro střední zdravotnický per-
sonál a jeho celoživotní vzdělávání.

nebráníme se novým postupům, ale 
postupy přejímáme již vyzkoušené 

a ověřené vlastní praxí na pracovišti, 
kde jsou již zavedené, abychom co 
nejvíce zmenšili možnost negativní-
ho výsledku. 

V nedaleké budoucnosti nás čeká 
přesun do nových prostor a tím 
i možnost dalšího rozvoje. 

Veškeré překážky, které s provo-
zem firmy souvisí je nutné překoná-
vat a tím budovat i pevnější postave-
ní na trhu. 

Věda a VýzkUm
hodnocení a význam přednemocniční 1. 
péče u popáleninového traumatu – Ko-
lářová, šulcová – přednáška 1997 
Kongres popáleninové medicíny 
hradec Králové, 1998 – Klinické dny 
popáleninové a urgentní medicíny 
opava – Dostálovy dny

Psychosomatický vliv pooperačních 2. 
komplikací na klienty v oboru plastické 
a estetické chirurgie – přednáška 2005 
– mezinárodní kongres rožnov pod 
radhoštěm
spolupráce s ČVuT na společných 3. 
výzkumných programech v oblasti 
výzkumu hojení a jizev – spolupráce 
aktivní současná

PLaStICká CHIRURGIE
Ludmila šulcová-Hejnalová
Londýnská 39,
120 00 Praha 2

mobil: +420 605 988 676
e-mail: info@sulcova.cz
www.plasticka-chirurgie-sulcova.cz

MUDr. Ludmila  Šulcová Hejnalová
Majitelka, Eleganz Clinic s. r. o.

VzděLáNí

1987–1993 studium 2. lékařská fakulta • 
uK, Praha
1997 atestace i. stupně z chirurgie• 
11. 12. 2003 atestace z plastické • 
chirurgie 
2009 – 2010 – studium cMc, „Mana-• 
gement ve zdravotnictví“ – Mba

dOSaVadNí kaRIéRa 

2004– dosud – samostatně pracující • 
lékařka v oboru plastická chirurgie – 
nnh Praha 
 odd. chirurgie• 
1. 9. 2004– dosud – privátní praxe • 
s licencí v oboru plastická chirurgie
2008 vedoucí lékařka oddělení • 
plastické chirurgie asklepion Praha 
2009 založení eleganz clinic s. r. o. • 

OdBORNé SPOLEčENSké 
aktIVIty

od 1993 členka České lékařské • 
společnosti J. e. Purkyně a spolku 
lékařů v Praze 
odborná společnost plastické • 
chirurgie
odborná společnost estetické • 
chirurgie
odborná společnost chirurgie ruky• 
odborná společnost popáleninové • 
medicíny
ČlK• 
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Paní Irena o svojí práci
Jezdí za mnou zákaznice z celé republi-
ky. udělám si na ně čas, pohovořím 
s nimi, vymyslím možnosti a dodám od-
vahu. Jsou ženy, které mnoho let potře-
bují něco jiného a mnohdy jim musím 
pomoci, aby pochopily, že změna je jen 
o odvaze a profesionalitě. Je to přede-
vším o stylu, ne o typu. žena v hloubi 
duše chce být něčím, po čem touží a po-
kud to nenašla, hledá. Mnoho let má stá-
le stejný účes, oblečení. Často vnímám, 
že se ženy obávají spíš názoru lidí z nej-
bližšího okolí na jejich změnu image ...

Vzpomínám si, jak ke mně jednou 
přivezl manžel svojí ženu. Posadili jsme 
se všichni k módním časopisům a jemu 
se rozzářily oči při pohledu na ženu 
v koženém černém obepínajícím mode-
lu a s rudou hřívou.

Manželka okamžitě namítla… „co by 
na to řekli lidi…“

a víte jak to dopadlo? Podařilo mi se 
jí ovlivnit, ona přestala mít obavy a od-
jela s rudou hřívou, spokojena ona 
i manžel. od té doby jezdí jednou za 
šest týdnů do Prahy a vídáme se již pra-
videlně.

Péče o sebe je otázkou priorit. Jsem 
ráda, že je čím dál více žen, které, jak já 
jím říkám, chytré zákaznice. Čtou modní 
časopisy a o módu se zajímají, ale bo-
hužel ještě mnoho českých žen to ještě 
neumí, obětují se raději rodině, domác-
nosti a mnohy zvítězí nová střecha nad 
kvalitním účesem, který může dodat ob-
rovskou dávku sebevědomí.

VýzNamNé FUNkCE, 
čLENStVí, OCENěNí

2. místo mistrovství České republiky• 
1. místo a titul Mistr České republiky• 
2. místo svatební účesy Kuba• 
2. místo Varna• 
1. místo riga • 
1. místo se svým týmem l‘oréal color • 
Trophy 
6. místo mistr evropy (v první desítce • 
jediná mezi muži)
jedna z trenérů na mistrovství světa • 
usa 
členka několika hodnotitelských komisí • 
a redakčních rad
titul ambassador loreal professionnel • 
člen prestižního ViP klubu světových • 
kadeřnických salonů hcf Paris (haute 
coifure francaise)
členka úzkého kreativního týmu české • 
sekce hcf

kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Maminka. Maminka je bůh. Když se naro-
díte, je první. funguje jako základní člověk 
v tom pozitivním i negativním.

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
nedala jsem na ně. sice jsem o rady zku-
šenějších vždy stála a ráda je konzultuji 
s profesionály, ale musela jsem si vše vždy 
udělat podla svého. Jsem typ člověka, kte-
rý si musí na všechno sáhnout i kdyby se 
rozhodl špatně.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
Jsem jejich výsledkem, vděčná za to, co 
pro mě udělali. Mám práci, která mě napl-
ňuje a firmu, kterou si hýčkám. Ještě 
k tomu mohu říct, že jsme největší kadeř-
nická dynastie po několik pokolení u nás 
v zemi a na to jsem hrdá. To konkurence jen 
těžko dožene.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
Mám ráda psychologii a ráda si přečtu kni-
hy o komunikaci s lidmi – hlavně s žena-
mi.

Je důležité zjistit, do jaké míry je zákaz-
nice odvážná a jaký způsob spolupráce je 
pro ni příjemný, aby se cítila v našem salo-
nu dobře. a aby změny nebo úpravy na 

sobě přivítala a užila si tak svůj čas věno-
vaný sobě.

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Design ve všech oblastech. obdivuji archi-
tekturu starou i moderní, ale také malbu 
a uměleckou fotografii. spolupracuji s čes-
kými i světovými fotografy a tím se i já po-
dílím na vývoji účesové módy.

Pravidelně češu dvakrát ročně svoje úče-
sové kolekce, nafotím je s předními fotografy 
a použiji pro propagaci našeho studia. Pokud 
pracujete v módním světě, máte radost vy-
tvářet hodnoty. bohužel u běžných klientů 
moje dílo časem „odrůstá“. Když fotím, mám 
vizi. Kolekce je o pocitech.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
na horách – miluji aktivní odpočinek, nejlé-
pe s rozpáleným sluncem na azurovém 

nebi. chtěla jsem vždycky cestovat a po-
znávat svět, proto si v rámci pracovních 
akcí často prodloužím pobyt a zůstanu kde 
se mi líbí.

jak RELaxUjEtE?
u moře, v teple, na nějakém klidném ostro-
vě, ráda plavu.

jakéHO mátE kONíčka?
svoji práci.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
elánu do života, optimismu a hlavně ocho-
ty a upřímnosti.

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
co dělám,vždy dělám nejlépe jak to doká-
žu. a v práci – prostě být nejlepší, jak v ser-
visu pro klienty, tak úrovní nejnovějších 
technik střihů a barev na konkurence 
schopné úrovni těch nejlepších salonů ve 
světě.

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
Je toho mnoho, co bych se ráda stihla ješ-
tě naučit.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
utrácím hodně a ráda. ale nenakupuji pře-
dražené věci.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
určitě listopadová revoluce 89.

S kým ByStE SE Ráda SEtkaLa?
s alexandrem de Paris, kadeřníkem. on 
byl ten, kdo začal česat luxusní drdoly. 
ukázal, že se vlasy dají používat jako so-
chařský materiál, navíc, když jsou lesklé 
a zdravé, výsledek je úžasný. obdivovala 
jsem jeho honosné drdoly. Když zemřel, 
byla jsem na jeho počest na přehlídce dr-
dolů v louvre.

VašE mOttO
Pokud chci do České republiky přivést 
nové trendy, musím lovit nápady po celém 
světě, v oboru se vzdělávat a pracovat na 
sobě i celém týmu.

Irena Vavrušková
Žena, která od nás odchází 
s novým účesem, se musí 
spokojeně usmívat. Paní 
Irena má zákaznice po celém 
světě. Na otázku: „Kdo pečuje 
o Váš účes?“ spokojené klient-
ky odpovídají: „Paní Irena 
v Praze…“

Vlasové studio Vavruškovi, spol. s r. o.
Provoz dámského a pánského kadeřnictví 
nabídka kosmetických služeb, manikúry a pedikúry
na hutích 608/2, 160 00 Praha-Dejvice
Tel.: +420 224 318 696

m a j i t e l k a ,  V l a s o v é  s t u d i o  Va v r u š k o v i

Otevírací hodiny
Pondělí–pátek 8:00–20:00
sobota 9:00–17:00



Plastická chirurgie  
MUDr. Pavel Hlava, CSc

kONtakt

Bulharská 5
36001 karlovy Vary
tel.: +420 777 706 180
 +420 353 226 465 
E-mail: plastchir@plastchir.cz

Ruzyňská 26
Praha 6
tel.: 604 243 249

Naše pracoviště nabízí  

tyto služby:

•  plastické operace obliãeje  
a krku

• plastické operace ãela

• operace oãních víãek

• operace nosu

•  plastické operace u‰ních 
boltcÛ

• odsávání tuku (liposukce)

• plastické operace bfiicha

• plastická operace stehen

•  plastické operace prsÛ  
(zvût‰ování, zmen‰ování)

• modelace prsÛ

PaNE dOktORE, jakO jEdEN 
z máLa SE dLOUHOdOBě 
VěNUjEtE PREVENCI a LéčBě 
žENSké OBEzIty. PROč?
úvodem mi dovolte upřesnění, obe-
zita je jen jedna. ovšem existují růz-
né typy ukládání tuku. V podstatě 
rozeznáváme dva. 

centrální typ, který je charakteri-
zován ukládáním tuku do oblasti du-
tiny břišní. Má řadu synonym, jako 
tzv. androidní, jablku podobný resp. 
mužský typ. 

Periferní typ ukládání tuku je 
přirovnávám k hrušce. Mluvíme 
o gynoidním resp. ženském typu 
obezity.

Je pravdou, že mužský-centrální 
typ ukládání tuku je spojen s daleko 
větším zdravotním rizikem než žen-
ský. Paradoxně, pro prevenci obezi-
ty jako takové, dlouhodobě prosa-
zuji názor, že je potřeba se především 
zaměřit na ženy.

V případě, že ženu ve všech jejích 
základních fázích života, od puberty, 
fertilní období po klimakterium 

ochráníme od obezity, ochráníme 
tak celou společnost od většiny sou-
časných civilizačních onemocnění. 

mUžE NECHámE dáLE 
tLOUStNOUt?
To jistě ne, ale muže, ať se nám to 
líbí nebo nelíbí, ženy vždy uměly ko-
rigovat. Když budou mít dobré infor-
mace resp.celé know how, budou 
umět korigovat i mužskou obezitu.

jak Nám žENám, tOtO kNOW 
HOW, CHCEtE dOdat? 
na tuto otázku neexistuje jednodu-
chá odpověď. Je potřeba intervence 
v řadě oblastí a profesí. Za klíčové 
považuji zlepšení edukace resp. 
zdravotní gramotnosti v uvedené 
problematice. budu parafrázovat 
cíle světové zdravotnické organiza-
ce. naším cílem je vytvářet pro ženy 
takové podmínky, kdy zůstávat štíh-
lé, lépe řečeno normostenické 
(v normálním váhovém rozmezí) je 
jednodušší než být obézní. K dosa-
žení tohoto cíle je potřeba řada po-
stupných kroků a je otázkou, zda 
vůbec k tomuto cíli dojdeme.

tO NEzNí mOC OPtImIStICky.
Data ukazující trvalý nárůst nadváhy 
a obezity ve společnosti optimistic-
ká nejsou. 

Přes obrovský pokrok a úspěchy 
obezitologie v posledních desetile-
tích, např. v oblasti bariatrické chi-
rurgie, účinná prevence a efektivní 
léčebná intervence již ve stádiu nad-
váhy stále chybí. Důvodů je celá 
řada, ale mezi podstatné patří ne-
rozlišování v léčebné strategii právě 
mezi mužským a ženským typem 
obezity. 

tím CHCEtE říCI, žE mUžI a žENy 
HUBNOU ROzdíLNě?
V podstatě ano. Základní fyzikální 
zákony pochopitelně platí pro oba 
typy.

ale jinak se v podstatě jedná 
o dvě odlišná onemocnění. Přičemž 
první se pojí k metabolickému syn-
dromu X, který je již jednotkou ak-
ceptovanou. Pro druhý typ je cha-
rakteristické ukládání tukové tkáně 
v oblasti hýždí a stehen s projevy 
nedostatečnosti žilně lymfatického 
systému, s častým výskytem tzv. hy-
perosmolárních otoků DK (lymfedé-
mu, flebedému či lipedému), s po-
ruchami funkce štítné žlázy, 
imunity, se sníženou funkcí meta-
bolismu s tzv. hypermobilitou atc. 
Pro výskyt více jak tří těchto sym-
ptomů používáme označení Meta-
bolický syndrom y.

léčebnou metodou volby je tzv. 
Komplexní dekongestivní terapie, 
která se již léta používá v lymfologii.

U žENSkéHO tyPU tEdy NEStačí 
jEN SE OmEzIt V jídLE a VíCE SE 
HýBat?
u každého typu je základem nega-
tivní energetická bilance, ale každá 
žena s hruškovitou postavou ví, že 
při běžné redukci zhubne v obličeji, 
prsou a pase. Problémové partie 
často zůstanou téměř netknuty. Při 
vhodném léčebném postupu, který 
vedle dietního a pohybového reži-
mu je složen z aktivace lymfatické-
ho systému, kompresivní léčby a li-
polýzy umíme tento „objemový“ 
problém řešit.

 Lékař Radí

kONtakt
PREVENCE 2000 
londýnská 59, Praha 2
vlasak@prevence2000.cz
www.prevence2000.cz

Centrum preventivní medicíny

mUdr. René Vlasák, vedoucí lékař 
CPm



M o D e r n  w o M a n

 VýjImEčNé žENy

aGLaJa, s. r. o. 
veLkooBchod 
optickým zBožím

dánský výroBce – firma BeLLinGer
vyráBí koLekce BeLLinGer, kamaeLeon a BLac.

Očnice jsou jednodušší a uvolněnější tvarem i barvami, aby 
mohly být kombinovány se širokou škálou zaměnitelných 
stranic. Možnost vyměnit stranice pomocí jediného kliknutí 
vymysleli a poprvé představili Claus a Malen Bellinger na 
výstavě MIDO 2005. Výborná kolekce pro kohokoliv, kdo rád 
experimentuje s barvami a se svým vzhledem.

Bellinger vyrábí v Dánsku a Japonsku pouze exkluzivní pro-
dukty pro ty, kteří se rádi odlišují, vynikají. Brýle Bellinger 
mají vždy zdůraznit osobnost a styl, nesmí být neviditelné. 
Identita BELLINGERU spočívá v pestrobarevných kompakt-
ních brýlích a stranicích s mimořádnými vzory. Bellinger 
prosazuje klasický dánský design, ale jeho brýle jsou navíc 
stylové a funky. Jsou jako umělecké nebo architektonické 
dílo každodenního života, které je posazeno na Váš nos. 
Claus Bellinger čerpá ze své záliby v designu, barvách, tva-
rech a architektuře. Má rád design Vernera Pantona z 60. 
a 70. let, inspirací mu ale může být cokoliv, příroda, histo-
rické motivy. Nebojí se nových směrů ani poutavých a expre-
sivních inovací.

Aglaja, s. r. o.• Šífařská 1/3•147 00 Praha 4
www.aglaja.cz

AglAjA  
(z řeckého výrazu „aglaos“ – jasný, 
slunečný, zářící)
Mladá firma postavená na 18 letech zkušenosti v oboru a na 
vztazích se spolehlivými partnery.

Pro všechny produkty má pro ČR 
i Slovensko výhradní zastoupení firma 
AglAjA s. r. o., zast. paní Alicí Tobolkovou.

Výhradní zastoupení značek Enrico Coveri, Braccialini, Ener-
gie (Itálie), Evolution (Lucembursko), Red Skins (Francie), Yana, 
Yan, Yobo, Good Times, Kauli (SRN), Zen (SRN), Bellinger, Ka-

maeleon a Blac (Dánsko), 
Converse (USA).

Brýlové obruby a sluneční 
brýle vyšší střední třídy a mo-
dely kreativních návrhářů 
(Braccialini, J. F. Rey – Evolu-
tion Art, Bellinger, Energie), 
kombinované s extravagant-
ními módními doplňky vyso-
ké kvality, ale i kolekce ceno-
vě dostupné širšímu spektru 
zákazníků (Yana, Yan, Yobo, 
Converse).

DOVEDEME VÁM NABÍDNOUT NEjEN 
KRÁSNÉ BRÝlE, AlE TAKÉ SPOlEHlIVÝ 
SERVIS A INDIVIDUÁlNÍ PŘÍSTUP. 

TAKŽE NEVÁHEjTE A NECHTE SE 
OKOUZlIT! 

alice tobolková, 
aglaja,  s.  r.  o.

FIlOZOFIE FIRMY BEllINgER KOlEKCE KAMAElEON nabízí absolutní flexibilitu. KOlEKCE BlAC

BLAC designové brýle s unikátní texturou, z karbonu a sklo-
laminátu v kombinaci s titanem
Tyto materiály jsou využívány při výrobě letadel, závodních 
automobilů F1 a lodí, v kosmickém průmyslu, ve zdravotnic-
tví. Inspirací pro designera a výrobce Clause Bellingera bylo 
karbonové šasi vozů Mclaren MP4-1, okouzlení karbonovým 
sportovním vozem Matra Murena (1980–83), ale i krásné 
designové provedení protéz kolenních kloubů z karbonu, je-
jichž výrobu měl možnost shlédnout. 
Pro náročnost zpracování a nadstandartní požadavky na 
kvalitu, vytříběnost a zručnost jsou všechny modely BLAC vy-
robeny ručně v Aarhusu v Dánsku.
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mUdr. kateřina veselá

sanatorium repromeda
www repromeda.cz

sanatorium pronatal
www.pronatal.cz

encore
www.encoreoptik.eu

mUdr. hana raková, mBa
esThÉ, Klinika estetické medicíny, s. r. o.
www.esthé-laser.cz

marta slánská
Maxima reality
www.maxima.cz

ing. andrea pfeffer ferklová
grandhotel Pupp
www.pupp.cz

mgr. ivana málková
soukromá základní škola hrou
www.skola-hrou.cz

Linda vavříková
allegria – firma na zážitky
www.firmanazazitky.cz

mUdr. Ludmila Šulcová hejnalová
eleganz clinic, s. r. o.
www.plasticka-chirurgie-sulcova.cz

dr. Bohuslava Šenkýřová
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
www.vsfs.cz

mgr. marie Jírů
centrum andragogiky, s. r. o.
www.centrumandragogiky.cz

ing. eva Štěpánková
ryor, a. s.
www.ryor.cz

doc. ing. věra seifertová, csc.
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví 
a lázeňství
www.vschrl.cz

ing. Jana erbová
ac-T servis, spol. s r. o.
www.kliky.eu, www.actservis.cz

Jana Barnatová
spojbus, s. r. o.

eva Čerešňáková
Česká vicemiss 2007
www.conpro.cz

ing. marcela fejtová
Katedra kybernetiky ČVuT v Praze
fejtova@k333.felk.cvut.cz

ing. martina marešová

cca group
www.cca.cz

ing. pavlína zábojníková
aukro, s. r. o.
www.aukro.cz

helena kohoutová
agentura helas, s. r. o.

ing. Jana Švenková
Mazars audit, s. r. o.

ing. marie Jehličková
czech golf Travel association
www.cgta.cz

markéta Švedová
recruit cZ, s. r. o. a onlinePráce, s. r. o.
www.recruit.cz

Barbora cornelio
express Parcel system
www.epskuryr.cz

campaigns
www.campaigns.cz

mgr. iveta voltrová
Magnum náchod, s. r. o.
www.magnumna.cz

mgr. sylva cerhová
butik arabella fashion
www.arabella-fashion.cz

michal zapoměl
salon Portrait
www.salonportrait.cz

dagmar plevačová
schwarzkopf Professional, henkel Čr
www.henkel.cz

ayurmedic ceylon, s. r. o.
www.ac-masaze.cz

prevence 2000
www.prevence2000.cz

Gyncentrum ostrava
www.gyncentrum.cz

pro Gyn, s. r. o.
www.progyn.cz

vegall pharma
www.vegall.cz

Laser plastic
www.laserplastic.cz

PANTONE 187CV

PANTONE PRCESS BLACK CV  30% 

Pantone process black CV 30% 30 : 23 : 23 : 0
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kdO VáS V žIVOtě NEjVíCE OVLIVNIL?
Moje bývalá vedoucí v Kotvě a samozřejmě 
rodiče.

CO POVažUjEtE za CENNOU RadU, 
ktEROU jStE V žIVOtě dOStaLa?
Dělej vše v životě tak, aby ses mohla podí-
vat všem do očí.

CO jStE SI OdNESLa dO žIVOta Od 
SVýCH ROdIčů?
smysl pro pořádek a fair play.

mátE SVůj OBLíBENý LItERáRNí 
žáNR a aUtORa?
humorné povídky, ivan Kraus  

jakémU dRUHU UměNí dáVátE 
PřEdNOSt?
Divadlo.

kdE Ráda tRáVítE dOVOLENOU?
u moře, když je čas.

jak RELaxUjEtE?
Prací na zahradě.

jakéHO mátE kONíčka?
Zahradu, kolo, svoji práci.

čEHO SI VážítE U LIdí, kOLEGů?
Poctivosti, pravdomluvnosti, pracovitosti, 
upřímnosti.

jaké mátE POdLE VáS SILNé 
StRáNky?
Zodpovědnost, pracovitost.

mátE PROFESIONáLNí záSady? jaké?
Vždy nabízet čerstvé zboží. 

mátE V PLáNU SE jEště NěCO 
NaUčIt?
Myslím, že v mojí profesi se učím neustále.

za CO Ráda UtRáCítE PENízE?
Za zboží do obchodu.

ktERá HIStORICká UdáLOSt Na VáS 
zaPůSOBILa?
sametová revoluce.

Iveta kafková
m a j i t e l k a  k v ě t i n á ř s t v í

kontakt
Jeseniova 1805/65
130 00  Praha 3 – žižkov
Tel.: +420 222 581 647
fax: +420 222 581 647
e-mail: kvetinovavazarna@seznam.cz



» Zvětšení a modelace rtů
» Zvětšení prsou (Augmentace)
» Zmenšení prsou (Redukce)
» Modelace prsou (Mammaplastika)
» Tumescentní liposukce (odsátí tuků)
» odstranění pigmentových skvrn a névů
» Plastika břicha (Abdominoplastika)
» Plastika obličeje a krku (Face-neck lifting)
» Plastika očních víček (Blepharoplastika)
» Plastika odstálých uší (Otoplastika)
» Plastika nosu (Rhinoplastika)
» Plastika čela (Forehead lifting)
» Plastika stehen

soukromá praxe plastické a estetické chirurgie

plastická chirurgie
ludmila šulcová-hejnalová
londýnská 39, 120 00 Praha 2
mobil: +420 605 988 676
e-mail: info@sulcova.cz

www.sulcova.cz

eleganz
clinic


