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POJISTKA NA NEVIDITELNOST
Markéta Bartíková

Koketně bych na tebe mohla zamrkat
a nalít víno
Koketně bych si mohla povytáhnout
sukni a rozepnout blůzu
Koketně bych ti mohla
hrát na city
jako na cimbál
jako ve virtuálním nebi
Mohla bych předstírat
a být děsně sexy
Koketně tě svádět

Když však vidím
jak zachmuřený mlátíš do klávesnice 
počítače
zapínám pojistný ventil
a vracím se k šednoucím ideálům
Nenalíčená
v tlustých ponožkách
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str. 14–15 
Mezi ženami vidím hodné obdivu nejen  
podnikatelky a manažerky

str.  6, 7, 8 –  Sama sebe považuji „pouze“  
za sezonního workoholika

str.  �0, �� –  Úžasná česká krajka pro evropské 
vnadné typy žen

str. �2, �3 – Založila cestovku Maris Travel
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V pořadí již 73. restauraci v České republice slavnostně v červenci 2007 ote-
vřela společnost McDonald´s ČR na pražském letišti v Ruzyni. Restaurace 
McDonald´s na letišti má vynikající viditelnost (fasády i exteriéru restau-
race) a je velmi snadno dostupná nejen pro cestující veřejnost, ale i pro 
zaměstnance firem, které v areálu letiště působí. Provozovna nabízí �50 
míst k sezení a zajímavá je především moderním trendovým designem a 
využitými špičkovými technologiemi. McDonald´s očekává, že díky atrak-
tivní lokalitě, kvalitní nabídce a přístupným cenám se v brzké době zařadí 
mezi ty nejúspěšnější restaurace, které společnost provozuje. Je provede-
na v designu Urban na základě návrhu architekta Davida Marka. Pro její 

výstavbu, kterou realizovaly pouze české firmy, 
byly použity mimořádně kvalitní materiály. 
„Zákazníci najdou v nové restauraci komplet-
ní nabídku všech našich výrobků, na které jsou 
zvyklí,“ zdůraznil Arnaud Burlin, generální ředitel 
McDonald´s ČR. „Nabízíme chutné snídaně, čer-
stvé zeleninové saláty, sendviče ze �00%  čisté-
ho hovězího, kuřecího, rybího a vepřového masa, křupavé kuřecí nuggety, 
vynikající hranolky, mléčné výrobky a celou řadu skvělých dezertů a různé 
druhy lahodné kávy.“ McDonald´s přeje dobrou chuť. (tz)

Nová restaurace McDonald´s na letišti v Praze Ruzyni
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Styl a Kabo ve věKu
odvážné třicítky

PRAVDěPODOBNě NENí ŽENy, kTERá By SE NEZAJíMAlA O TO, cO SE PRáVě NOSí, NElISTOVAlA MóDNíMI 
ČASOPISy, NEkOUPIlA By SI ČAS OD ČASU NěcO PěkNéhO NA SEBE. líBIT SE SAMA SOBě I OSTATNíM PATří kE 
kAŽDé, TU VícE, TU MéNě, JAkO RADOST ZE ŽIVOTA, JAkO POTěŠENí, kTERé By BylO ŠkODA SI ODřEkNOUT. 
VZTAh k MóDě JE ŽENSkOU PřIROZENOSTí, TAk NěJAk JAkO TřEBA VZTAh kE kVěTINáM ČI POEZII. A TAk NENí 
DIVU, ŽE VE STřEDU POZORNOSTI MNOhých DAM BýVá VŽDy kONcEM PRáZDNIN JEDNA VElkOlEPá MóDNí 
PřEhlíDkA. TVůRcE MóDy, OBchODNíky, DESIgNéRy, NOVINářE I ČETNé NáVŠTěVNíky VíTá PRAVIDElNě ARE-
ál BRNěNSkéhO VýSTAVIŠTě U PřílEŽITOSTI MEZINáRODNích VElETRhů MóDy STyl A kABO. lETOS SE kONá 
JUBIlEJNí 30. ROČNík, kTETý PřINESE cElOU řADU NOVINEk, PREMIéROVých VySTAVOVATElů A VýZNAM-
Ných hOSTů.

Zahraniční účast veletrhů je nadstandard-
ně silná. Pravidelně se mohou návštěvníci 
seznámit se širokým spektrem produkce čes-
kých, polských i slovenských firem a v srpnu 
tomu nebude jinak. Prezentovat se budou 
nové firmy z Francie, Norska, Německa, Por-
tugalska, Turecka či chorvatska. Představí 
se například i nový italský vystavovatel se 
sortimentem svatebních šatů nebo nepálský 
vystavovatel, jehož zboží bude jistě lákavým 
oživením celkové nabídky. Dohromady se 
očekává minimálně stejné množství vysta-
vovatelů jako v srpnu 2006. V podzimní vlně 
je výrazný zejména segment prádla a plavek. 
Posiluje i obor bižuterie. Zajímavé expozice 
připravují vystavovatelé v sekci Sport, young 
a Jeans.
Pavilon F věnovaný obuvi a koženému zboží, 
tedy kABO, je opět vyprodán. Firmy ze �7 zemí 
světa zde předvedou to nejnovější a nejrepre-
zentativnější zboží pro nové sezony ze svých 
produkcí. k vidění bude zboží významných 
dovozců, distributorů i výrobců.
V rámci jedinečného a profesionálního 
doprovodného programu představí vysta-
vovatelé a návrháři to nej ze své nabíd-
ky. Třicátý ročník přinese 30 přehlídek za  
3 dny. Vedle odborných seminářů proběh-
nou večerní a denní show na suchu i na 
vodě. Významnou novinkou doprovodného 
programu bude vyhlášení ceny Nadace Jana 
Pivečky, která je určena mladým designé-
rům obuvi a kožené galanterie, studentům 
středních a vysokých škol z České republiky. 
Úkolem této ceny je zviditelnění talentova-
ných studentů a mladých designérů obuvi a 
kožené galanterie mezi odbornou, ale i laic-
kou veřejností. 
Návštěvu jubilejního ročníku přislíbily 
významné osobnosti z politického i kulturní-
ho života. Těšit se můžeme na paní lívii klau-
sovou, pana Tomáše Baťu, karla gotta, Alenu 
Šeredovou a mnohé další.
Mezinárodní veletrhy módy STyl a kABO 
představují komerční vrchol pro módní prů-
mysl České republiky i zemí střední a východ-
ní Evropy. Proto věříme, že si je nenecháte 
ujít, a těšíme se, že se mezi 2�. až 23. srpnem 
setkáme v Brně! (tz bvv, rix)
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Tlumenou, avšak dokonale sladěnou barevnost kolekce pres-
tižní dámské značky APANAgE oživují efektní tisky a extrémní 
propracovanost detailů. Zkrácené kalhoty, rozšířené sukně po 
kolena a výrazné pletáže (vč. úpletových šatů) tvoří ležérní mix 
s dotekem ženskosti vhodný pro celý den.
Tajemný, okouzlující až pohádkový – takový je módní duch  
dámské kolekce Steilmann na podzim a zimu 2007. Elegantní 
Business-téma Mystické vzpomínky startují sezonu v novém 
černém stylu, kterému akcentují jemné barvy červeného gra-
nátu a alabastru. Okouzlující ticho přináší napětí sloučením 
rozdílných stylů, které je uklidněno tmavomodrou, hnědou a 
šedou barvou, vše sceleno zapudrovanou šedomodrou a ala-
bastrovou. Radost z podzimu lze vycítit z tématu Podzimní listí 
s přírodním koloritem a uvolněným stylem. 
Černá je černá – to je jednoznačná módní zpráva , která určuje 
styl tématu Mystické vzpomínky. Navíc je to barva, která patří  
k podnikání, důstojnosti, eleganci.
Černá je totiž stylová. V tématu pro kombi módu  Mystické vzpo-
mínky slaví klasické matné barvy jako znovuobjevené IT barvy 
svůj top módní návrat. Výpověď o eleganci je nová. ke klíčovým 
prvkům celého stylu patří jemné blejzry z technických tkanin se 
štíhlými kalhotami nebo pouzdrovou sukní. k tomu se doplňují 
halenky s mašlí z hebkého šifonu nebo jemná úpletová trička s 
grafickými cik-cak vzory v barvě černé a pískově alabastrové. Z 
tmavého denimu přicházejí složitě zpracované blejzry, krátká 
úzká saka,  štíhlé basic jeansy, krátké kalhoty a záhybové sukně, 

Muž v businessu
Na muže, kteří se pohybují v businessu, klade život stále vět-
ší nároky. Nejen na jejich výkonnost a výsledky, ale také na 
to, jak vypadají. Bez značkového oblečení špičkové úrovně se 
neobejdou. Ocení to nejen oni sami, ale také prostředí, v němž 
se pohybují. Prosperita Madam Business doporučuje pánskou 
značku STONES. Ta na období podzim/zima 2007/08 přichází 
s tématem „Muž industriálního věku“. Designéři se inspirovali 
drsným prostředím továren a dolů, které symbolizují náročné 
životní podmínky moderního muže: usilovné budování kariéry, 
každodenní stres, hektiku a zároveň nutnost během pracovní 
doby i ve volném čase vypadat dobře... Většina modelů je ladě-
na do chladně šedých odstínů, které místy oživují vínové, zele-
né nebo zlaté akcenty.

ZnačKové 
oblečení
je nezbytností

ŽENA, Ať PODNIká, NEBO PRAcUJE  
V MANAŽERSké POZIcI, SE BěhEM DNE 
POTřEBUJE cíTIT DOBřE, UVOlNěNě, AlE 
PůSOBIT MUSí TAké PRESTIŽNě. k TOMU 
PřISPíVá VAlNOU MěROU STyl JEJíhO 
ŠATNíkU. ZNAČkOVé OBlEČENí JE NEZByT-
NOSTí. PRO MUŽE TAké.

které lze nádherně kombinovat s blejzry a sukýnkami z tónově  
vzorovaného žakáru. leginy získávají opět svojí salonní vážnost 
a trendově se spojují s přepásanými svetry v extra délce.  Spořá-
daně a jasně působí líbezně zdobená úpletová trička i halenky 
se stojáčkem, volánky a sámky z průsvitného bavlněného voálu 
nebo šifonu v alabastrové či granátové barvě. Pletená bolerka 
hřejí a působí velmi žensky. 

STEILMANN PRAHA, s. r. o.
Komerční zóna Průhonice 

– Čestlice
Obchodní 126

251 01, Čestlice
www.steilmann.cz  1
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krásný koloběh života
Jak začíná váš pracovní den? Vlahou sprchou a úsměvem do 
sluníčka? Nebo třeba mini rozcvičkou? Možná ze všeho jako 
první přichází ke slovu zapínání pračky a myčky. Nebo se řítí-
te rovnou k počítači? Dychtivě se díváte na firemní účet, kolik 
dlužníků konečně zaplatilo a zda odešly včera zadané platby 
zase od vás? Pak rychle nové e-maily, vymazat honem spamy, 
bystře odpovědět na dopisy, které přišly včera jako poslední? 
Na co že jste to zapomněla? Dát vařit plnou konvici vody  
a nachystat rodině čaje, jimiž zahajuje snídani? Zkontrolovat, 
zda si dcera vzala antibiotika, zalít na zahradě záhon květin,  
v letu něco ochutnat, než poprvé zazvoní mobil? Pak zalistovat 
v diáři a zjistit, že tam chybí řada poznámek, termínů schůzek, 
které jste si poznamenávala na bůhvíjaké útržky papírů? Rychle, 
rychle, za půl hodiny už máte někde být a nesmíte se opozdit! 
Nebo ne – určitě jste se spletla, je to až zítra, vždyť dnes je tepr-
ve úterý! 
Závěr? Ne, takhle už doopravdy ne. Nezvládám už ani to nej-
jednodušší, rodina mi ujíždí pod rukama, firma se řídí tak nějak 
všelijak a že už si chodím dva měsíce kupovat novou řasenku? 
Že jsem zapomněla, co vlastně mám v šatníku? 
Udělám si pořádek ve své vlastní hlavě a potom v kalendáři,  
v počítači, v řízení firmy, delegování pravomocí, pak pěkně 
pojedu na dovolenou, navštívím všechny odborné lékaře, jak 
jsem si před dvěma roky slíbila, zavolám kamarádkám a pozdra-
vím se s nimi, zastavím se u maminky, abych ji potěšila svými 
skvělými pracovními úspěchy!
Probouzím se do dalšího pátku �3. Nehledím na pověry. Use-
dám k čistému pracovnímu stolu a přepínám k prvnímu život-
nímu předsevzetí: rozumně, s nadhledem, ale s přehledem, a 
sama od sebe… chci mít už ve všem konečně pořádek. Dnes 
vyřídím všechny dopisy, na něž jsem měla před měsícem odpo-
vědět. Nebo vlastně ne, až zítra, vzpomněla jsem 
si, musím nutně do pojišťovny, vždyť dnes je 
poslední den, kdy… Eva Brixi

Tiráž
Prosperita Madam Business
Vychází jako příloha časopisu Prosperita

Ročník �, srpen 2007
Vydává RIX, s. r. o.
Ocelářská 227�/�
�90 00 Praha 9
pod vedením PhDr. Evy Brixi-Šimkové
E-mail: brixi@prosperita.info
Mobil: 602 6�8 008

Obchodní ředitel Martin Šimek
Mobil: 606 6�5 609
Design kateřina Svobodová
Zlom Petr Červenka
korektury Mgr. Pavla Rožníčková

Tisk Moravská typografie
Distribuce 5P Agency
www.madambusiness.cz

Největší internetová parfumerie www.parfemy.cz  
má novou tvář

Přední internetový prodejce, společnost NATURAl MEDIcAMENTS, s. r. o., provo-
zující několik úspěšných specializovaných obchodů jako například www.parfemy.
cz, www.hodinky.cz, www.prozdravi.cz, www.krasa.cz, www.nakupnicentrum.cz 
atd., začal s postupným redesignem www stránek svých internetových obchodů. 
Úpravou designu prošel jako první internetový obchod www.parfemy.cz. Všechny 
sekce na adrese www.parfemy.cz jsou kompletně změněné. 
hlavním účelem redesignu bylo zpřehlednění struktury stránek, jasnější rozlišení 
mezi různými typy obsahu, nové grafické prvky a přidání dalších sekcí. Zákazníci se 
nyní mohou dozvědět zajímavé informace kupříkladu o složení parfémů či o typech 
vůní. Novinkou je rovněž slovníček ingrediencí vůní. Původní barevná kombinace 
odstínů oranžové zůstala, nicméně stránky jsou obohaceny o zbrusu novou grafiku a 
atraktivnější kombinaci barev. Změněné a upravené je převážně rozložení informací 
na hlavní straně, s cílem zvýšit uživatelský komfort nejen pravidelných návštěvníků.
www.parfemy.cz aktivně sledují novinky v oblasti parfémů a dbají na bohatou 
nabídku zboží. V současnosti nabízejí více než �000 originálních značkových par-
fémů, přes 200 dárkových sad, od �50 dodavatelů. Samozřejmostí je garance nej-
nižších cen zboží v ČR, slevy �0–60 % oproti běžným cenám. Při objednávce nad 
tisíc korun neplatí zákazník poštovné. 
Většina parfémů je skladem, a tedy doručena obvykle do druhého pracovního 
dne. ke každé objednávce klient obdrží vzorek parfému nebo kosmetiky, dárek a 
kupony na slevu při dalším nákupu v internetových obchodech.
www.parfemy.cz jako jediná internetová parfumerie nabízí k zakoupení vzorky 
parfémů za skvělé ceny. Samozřejmostí je možnost nákupu testerů za výrazně 
nižší ceny oproti běžným parfémům. Pro ty, kteří váhají, jaký parfém koupit jako 
dárek, jsou připraveny dárkové poukazy v hodnotě 500 a �000 korun. Novinkou 
je též komplexní průvodce nákupem, kde klienti mohou vyhledávat zboží podle 
značky, ceny, typu produktu, typu vůně v rozdělení na hlavní a vedlejší vůni.
Internetový obchod www.parfemy.cz obsloužil již více než �00 000 spokojených 
zákazníků, navštivte nové 
www stránky a staňte se 
jedním z nich! (tz)
� 1

cO DěláTE, kDyŽ ZJISTíTE, ŽE Víc SPě-
chAT UŽ NENí V lIDSkých SIlách? 
Lucie Králová
ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí 
Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest
když už mě přepadne tenhle schizofrenní pocit, 
tak vím, že je nejvyšší čas na pár dní volna. Nezá-
leží na tom, kam se vypravím, hlavně si dopřeji 
čas bez zpráv, tedy žádné noviny, žádný internet 
a pokud možno žádný signál ;-). Po takovémhle relaxu všechno 
stíhám zase o něco lépe... 

MůJ, AlE PRAcOVNí ČAS

cO VáS NA PODNIkATElkách A MANAŽER-
kách FAScINUJE? 
Ing. Jiří Kohoutek 
viceprezident a výkonný ředitel Asociace Textil-
ního-Oděvního-Kožedělného průmyslu

Fascinovat (oslnit, okouzlit) mne může jedinec, nikoliv 
skupina, a podnikatelky nebo manažerky jsou skupi-
na. A co mne tedy na podnikatelkách (manažerkách) 
jako sociální skupině zaujalo: usilovnost, se kterou 
jdou za svým cílem, je většinou vyšší než u mužů; 
když jsem je poznal blíž, tak mne dost často  překvapily  tvrdostí 
k sobě samým, k okolí, i při jednáních o vážných věcech,  kterou 
bych u „něžných stvoření“ neočekával; většinou mají tendenci si 
nazájem pomáhat, i když je z pracovního hlediska nic nespojuje,  
což signalizuje, že se cítí stále ohroženy, diskriminovány.

OTáZkA PRO ŠIkOVNéhO MUŽE
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MůJ, AlE PRAcOVNí ČAS

OTáZkA PRO ŠIkOVNéhO MUŽE kDy JSTE ZAlOŽIlA FIRMU ElMAT SUPER, 
S. R. O., A kDO NEBO cO BylO hlAVNíM 
POPUDEM?
Začala jsem podnikat již v roce �997 jako spo-
lumajitelka firmy koupelny od A do Z, což bylo 
rozšíření stávající firmy Josef Vašíček-Elmat Super. 
V roce 200� jsme pak z provozních důvodů založili dneš-
ní společnost Elmat Super, s. r. o. – koupelnové studio. Moje roz-
hodnutí „začít sama“ bylo neplánované. Pracovala jsem v jedné 
betonářské firmě, kde jsem nebyla spokojená. Můj zaměstna-
vatel byl totiž nefér vůči zákazníkům, s mojí pomocí chtěl pro-
dávat nekvalitní zboží. Jakmile jsem to odmítla, velice rychle a 
nekompromisně se se mnou rozloučil. Jenže co dál? Byla jsem 
tzv. odpisový ročník – dost přes �0 let, a to se již hledá zaměst-
nání těžko. Navíc po těch zkušenostech jsem chtěla ukázat, že 
vše jde opravdu dělat slušně. A tak mě rodina přemluvila, ať to 
zkusím sama, ať podnikám, že na to mám. Tak jsem to zkusila.

A POVEDlO SE, MáTE PRODEJNU V PRAZE, TElČI A DVě 
V JIhlAVě. cO VŠE U VáS klIENTI NAJDOU?
Zákazník na našich prodejnách nalezne obrovský výběr obkla-
dů, dlažeb, sanitární keramiky, umyvadla, baterie, sprchové 
kouty, vany… Prostě všechno, co do koupelen a různých jiných 
prostor požaduje. Za hodně důležité považuji, že se u nás setká 
také s osobitým až rodinným přístupem. „Náš zákazník, náš pán“ 
– to pro mne a moje spolupracovníky rozhodně není jen slovní 
hříčka. Naší opravdovou snahou je pochopit potřebu zákazníka 
a co nejlépe mu vyhovět. Nabízíme kompletní servis, koupelny 
na klíč. Od vizualizace s výrobky, které si zákazník vybere, až po 
sjednání firmy na vybudování koupelny. 

TAkŽE V TOM JE VAŠE JEDINEČNOST…
Naše jedinečnost je převážně v individuálním přístupu, ale záro-
veň v profesionalitě a informovanosti o těch nejnovějších, sou-
časných trendech. Zaměstnanci dokáží potom veškeré novinky 
nabídnout zákazníkům včetně evropských „trháků“. Také neu-
stále zvyšujeme kvalitu svých služeb. Pracovníci jsou pravidelně 

proškolováni nejen teo-
reticky, ale i přímo ve 
výrobnách jednotlivých 
produktů. To je moc 

užitečné, protože se tam 
seznámí i s možnými problémy či úskalími. Zároveň 

se školí každý rok na výstavách jako např. Nový design 
nebo Panelový byt a dům.
 
VE VAŠEM OBORU JE JISTě OBROVSká kONkURENcE, 
JAk Jí ČElíTE?
Ano, konkurence je skutečně obrovská a čelit jí je složité. Ale 
záleží na tom, zda svou práci děláte s láskou, a pokud víte a znáte 
své cíle, jste schopni posunout firmu dál. My máme především 
skutečný zájem o zákazníka. Snažíme se svým přístupem vytvo-
řit úplně jiné prostředí, než je například ve velkoobchodech.  
S každým člověkem jednáme jako s individualitou. Musíme pocho-
pit jeho přání, které mu pak splníme. chceme, aby od nás každý 
odcházel s dobrým pocitem. Troufám si říct, že se nám to daří.

A JAk VůBEc VyPADá MODERNí kOUPElNA? 
Dnešní koupelny jsou velice různorodé – od nejjednodušších a 
nejlevnějších, po velice náročné, luxusní a drahé. Do koupelny 
se už nechodíme jen umýt, je to místo odpočinku, místo, kde 
relaxujeme po těžkém dni. Musíme se v něm cítit pohodlně a 
uvolněně. A právě s tím je nutné počítat už při prvotním výběru. 
lidem se dnes líbí jednoduché, někdy až strohé koupelny, což spl-
ňuje obložení slinutou dlažbou, velkými formáty. Tedy nikoli pou-
ze obklady �5 x �5 cm z bělniny (nasákavý křehký střep), jak tomu 
bylo dříve. koupelny obložené velkoplošnými materiály působí 
velice čistě a zároveň jako pokoj. Samozřejmě se stále používa-
jí klasické obklady, ale opět už více ve velkých formátech, které 
opticky zvětšují malé místnosti. Navíc, čím méně spár, tím jedno-
dušší údržba. U barev je to tak, že jsou moderní něžné, teplé tóny 
až po červené, tmavé... co se komu líbí, bez problému dostane. 

JAká JSTE JAkO ŽENA A JAká JSTE JAkO MAJITElkA 
ÚSPěŠNé FIRMy? JSTE kUPříklADU PříSNá ŠéFOVá?
Jsem naprosto normální, obyčejná ženská, která má své sny, svá 
trápení, problémy, ale i krásné radosti. Miluji svou rodinu, svá 
vnoučata, ráda jim přečtu pohádku, pomazlím se s nimi… Ale 
je pravda, že moje práce a zodpovědnost za firmu je tak veliká, 
že času nemám nazbyt. Přesto jsem šťastná, svou práci mám 
moc ráda a dělám ji spíše jako zábavu. A největší radost mám, 
když jsem spokojená nejen já, ale všichni zaměstnanci a daří se 
nám a když se k nám naši zákazníci rádi vracejí.
Je velice příjemné, zastavují-li nás lidé a s úsměvem upozorňují, 
že od nás mají koupelnu a jsou velice spokojeni. To je sladká 
odměna za nelehkou práci. 
Jistě, že jsem přísná šéfová, ale mám pochopení pro naše spolu-
pracovníky, bez nichž by firma Elmat Super nebyla tou kvalitní 
a dobrou pomocnicí pro naše spotřebitele. Je výjimečným kou-
pelnovým studiem, protože naši zaměstnanci dělají svou práci 
s láskou. A to je ta správná a jediná cesta k úspěchu.

za rozhovor poděkovala Markéta Bartíková  1

plníme přání…

V PRAŽSkéM kOUPElNOVéM STUDIU SPOlEČNOSTI ElMAT SUPER, S. R. O., JSOU MIMO 
JINé k VIDěNí I kERAMIČTí VODNícI. POSEDáVAJí NA UMyVADlEch, VANách ČI POlE-
háVAJí JEN TAk NA ZEMI. cO kUS, TO ORIgINál. PANí JANA VAŠíČkOVá, ODhODlANá, 
DOBROSRDEČNá ŽENA, MAJITElkA FIRMy, ČlENkA ČESké MANAŽERSké ASOcIAcE A 
klUBU ŽEN, říká, ŽE VODNík JE JEJIch TAlISMAN. PRý PřITAhUJE DO OBchODU DOB-
Ré DUŠIČky. kAŽDý ZákAZNík, kTERý BUDUJE NOVOU kOUPElNU, NAVíc POSTAVIČkU 
VODNíkA PRO ŠTěSTí DOSTANE. 
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ZASTáVAT VySOkOU MANAŽERSkOU POZIcI ZNAME-
Ná UNéST I VElkOU ODPOVěDNOST ZA SVěřENý ÚSEk 
PRácE. MOTIVUJE VáS TO, VyBíZí k AkTIVITě, ANEBO 
VáS TO SPíŠE NěkDy TíŽí? 
Ve vaší otázce jste přesně vystihla všechny pocity, které střídavě 
zažívá asi každý manažer. Před časem jsem četla zajímavou myš-
lenku jednoho odborníka v oblasti manažerského poradenství. 
Důsledně odlišoval manažery od lidí v manažerských pozicích; 
první dělá postoj k odpovědnosti, druhé formální postavení.
Ztotožňuji se s tímto názorem a z tohoto pohledu se cítím být 
manažerem. Naštěstí mohu říci, že odpovědnost za svěřený 
úsek práce mě především motivuje a vybízí k aktivitě.
Je to dáno dvěma rovinami. Odpovídám za každodenní práci 
celého ekonomického úseku prostřednictvím vedoucích jed-
notlivých útvarů, to znamená od vedení účetnictví, přes nákupy 
materiálu a skladové hospodářství, personalistiku a koncepci 
mzdového systému až po sofistikovaný nákladový controlling 
a finanční plánování. Protože kontroly finančních úřadů, úřadu 
práce, ale i NkÚ a ministerstvo financí zatím nikdy nenašly závaž-
ná pochybení, motivuje mě to k řízení tohoto týmu lidí, kteří jsou 
velmi schopní a vytváří i pro mě stabilizované prostředí k práci.
Druhou rovinu představuje moje odpovědnost za vytvoření 
koncepce ekonomického a finančního řízení firmy a odpověd-
nost z pozice statutárního zástupce firmy. Uvedu opět příklad: 
před dvěma lety jsme předkládali ministrovi vnitra ČR nabíd-
ku na zcela nový projekt – zajistit komplexní službu v oblasti 
vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky dle Naříze-
ní Rady EU; jedná se o projekt na léta 2006–20�0 ve finančním 
objemu �,2 miliardy kč. V té době mě odpovědnost spíše tížila  
s klasickými příznaky - potíže se spánkem a celková vyčerpa-
nost. Dnes druhým rokem zakázku realizujeme a čekají nás 
opět zcela nové další projekty, např. v oblasti outsourcingu 
informačních systémů pro MF ČR, jehož součástí bude i posky-
tování služeb v námi vybudovaném výpočetním středisku  
v řádu několika stovek milionů korun.
Odpovědnost za svěřený úsek práce má pro mě i druhou stranu 
mince, to je možnost uplatnit své znalosti a schopnosti v oblas-
ti ekonomického řízení firmy a samozřejmě příležitost pracovat 
se schopnými a chytrými lidmi, kteří jsou naladěni „na stejnou 
vlnovou délku“ jako já.
 
ŽENy S PODOBNOU kARIéROU JAkO Vy BýVAJí VícE VE 
STřEDU POZORNOSTI NEŽ Ty, kTERé SI O TO NEříkAJí. 

NEVADí VáM TO? NEBO JE TO NAOPAk SPíŠE PříJEM-
Né? 
Skutečnost, že zastávám pozici, ve které jsem prakticky neustá-
le v kontaktu s lidmi, je mi většinou příjemná.
Je to dáno i tím, že jsem před nástupem do STáTNí TISkáRNy 
cENIN �2 let přednášela ekonomii na karlově univerzitě. To zna-
mená, že jsem byla zvyklá vystupovat před dospělými poslu-
chači a učila jsem se postupně tomu, jak dobře prezentovat 
odborná témata.
Fakt, že moji práci prakticky denně může hodnotit několik set 
zaměstnanců, má však i svá negativa. Nemám strach z toho, že 
udělám špatné rozhodnutí, tomu se nevyhne sebeschopnější 
manažer; špatně však snáším, když mé rozhodnutí bývá občas 
překrouceno nebo jsem kritizována za pracovní pokyn, který 
jsem nikdy nevydala. 
Neustálá komunikace se zaměstnanci i s obchodními partnery 
a zákazníky mě motivuje i k tomu, abych „na sobě“ pracovala 
po všech stránkách. A setkávám-li se s korektním jednáním,  

NIkDy JSEM NEMělA PřílEŽITOST SE S TOUTO ŽENOU OSOBNě SETkAT. JE TO PARADOX. PřESTO, 
ŽE MáME ZA SEBOU JIŽ DRUhý ROZhOVOR PRO NáŠ ČASOPIS. PřESTO, ŽE POZNáM JIŽ JEJí hlAS V 
TElEFONNíM SlUcháTkU, PřESTO, ŽE Jí NESMíRNě FANDíM A SkláNíM SE PřED TíM, cO VŠEchNO 
ZVláDNE. E-MAIl JE JEJíM ŠETřIČEM ČASU, A TAk SPOlU kOMUNIkUJEME NEVIDITElNě, AlE EkO-
NOMIcky. PřIZNáM SE, ŽE ODPOVěDI NA OTáZky, kTERé JSEM PANí řEDITElcE POSlAlA TENTO-
kRáT, JSEM OČEkáVAlA S VElkOU ZVíDAVOSTí I ZVěDAVOSTí. UPříMNě, lIDSky. TUŠIlA JSEM, ŽE V 
JEJích SlOVEch BUDE ZAkóDOVáNO DRAMA, SEBEVěDOMí I POkORA, OTISk VySOké PROFESIONA-
lITy, NESMlOUVAVOST k TOMU, cO SAMA OD SEBE A SVé MANAŽERSké PROFESE VyŽADUJE. STEJNě 
TAk I TOUhA PO ŠTěSTí, kTERé JE TU VRTkAVěJŠí, TU OSVOBOZUJící. DOPřEDU JSEM TOTIŽ VěDělA, 
ŽE ČíST JEJí MyŠlENky BUDU JEDNíM DEchEM. A JSEM NESMíRNě RáDA, ŽE JE MOhU NAŠíM PRO-
STřEDNIcTVíM PřEDAT, VáŽENé ČTENářky A VáŽENí ČTENářI, I VáM. Dá SE Z NIch NAČERPAT SílA, 
kTEROU VŠIchNI TOlIk POTřEBUJEME. 
SlOVO Má EkONOMIcká řEDITElkA A PRVNí ZáSTUPcE gENERálNíhO řEDITElE PhDR. OlgA DUD-
kOVá,  STáTNí TISkáRNA cENIN, STáTNí PODNIk:

Sama Sebe považuji 
za „pouze“ sezonního workoholika
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s vlídností, dobrou náladou a úsměvem, oplácím stejným způ-
sobem.

DOkáŽETE ZA PRAcOVNíMI ZálEŽITOSTMI TřEBA  
O VíkENDU ZAVříT DVEřE A řícI SI DOST, NyNí MáM DVA 
DNy NA TO, ABych ZVláDlA SVé DOMácí POVINNOS-
TI, PřEČETlA SI PáR ČASOPISů, kNíŽkU VERŠů, PROJElA 
SE NA kOlE ANEBO SE SETkAlA S PříTElkyNí? 
Ano, víkend je pro mě hlavně příležitost, jak znovu načerpat sílu 
a energii buď rekreačním sportem, nebo jen příjemným odpo-
činkem. Přiznávám, že během týdne se starám o domácnost 
úplně minimálně; mám kamarádku, která mi pomáhá s úklidem 
jeden den v týdnu a stává se mi, že přijdu večer z práce a mlad-
ší už dospělá dcera s přítelem mě vítají s teplou večeří… To je 
báječný pocit. Já jim to vynahrazuji právě o víkendu například 
tím, že uvařím, co mají rádi. 
Samozřejmě si ráda přečtu hlavně současné české autory – Ša-
bacha, Sommerovou, Viewegha, Obermannovou. Podle nálady 
poslouchám hudbu, která se mi líbí, ale třeba si také pustím 
kazetu s němčinou, abych neudělala starší dceři ostudu, až ji 
zase navštívím v Salzburgu, kde druhý rok studuje univerzitu.
Velmi ráda během dovolené cestuji. I tady, myslím, postupuji 
„systematicky“ – mám doma úplnou edici cestovních průvodců 
IkAR, ráda si pročítám encyklopedické vydání „�00 nejkrásněj-
ších (měst, náměstí, chrámů, parků atd.) světa“. Moře a sluníčko si 
dopřávám téměř každý rok a kombinuji  tyto pobyty s poznáva-
cími cestami; např. v poslední době návštěva Číny mi dala nový 
rozměr v pohledu na dějiny i současnost civilizace, výstup na Etnu 
na Sicílii zase skutečnou pokoru před přírodou. A teď mám dal-
ší přání – navštívit i zbývající ze sedmi divů světa; takže mě láká 
Macchu Picchu v Peru, Tádž Mahal v Indii i pyramidy v Mexiku.
 
JAk SI VlASTNě ORgANIZUJETE ČAS? UMíTE S NíM 
DOBřE hOSPODAřIT, ANEBO STálE hlEDáTE TEN 
OPTIMálNí POhlED NA TO, cO JE A NENí PODSTAT-
Né? 
Můj čas podmiňují tři rozhodující momenty – náročnost práce 
manažera ve vedení společnosti, rodina se dvěma dospělými 
dcerami a péče o svou vlastní „duši i tělo“.
Během pracovního týdne stíhám velmi málo mimo svoji práci; 
jak si občas notuji se svojí přítelkyní, „nakupujeme a vaříme ve 
vlnách“; a to v závislosti na pracovním vytížení. O tom už jsem 
ostatně hovořila. Občas ráda zajdu do divadla nebo na koncert, 
ale musím pečlivě dbát na to, abych ten večer nebyla ve stavu 
„vymačkaného citronu“ a mohla si dané představení užít. 
Víkendy a doba dovolených pak pro mě znamenají možnost 
užívat si hlavně s rodinou a přáteli, cestovat podle chuti a nála-
dy, buď jen na výlety doma, nebo na delší pobyty do zahraničí. 
Jako problém nevidím čas sám o sobě, ale spíše je pro mě pod-
statné, zda mám, či nemám dostatek energie a síly pro aktivity, 

které mě baví a při kterých relaxuji. Myslím, že už dokážu roz-
lišit, co je, a co není podstatné; sama sebe považuji za „pouze“ 
sezonního workoholika. Je-li třeba, pracuji i během několika 
víkendů za sebou; musím však umět vypnout, abych dokázala 
dlouhodobě zvládat enormní psychickou zátěž, kterou přináší 
naše profese a pocit odpovědnosti.

NěkTEří ŠéFOVé TVRDí, ŽE NEPOTřEBUJí ASISTENTkU 
ČI SEkRETářkU, ŽE SE JIM SVOBODNěJI Dýchá, kDyŽ 
VŠE ZVláDNOU SAMI, DElEgOVáNí BěŽNých POVIN-
NOSTí JE SPíŠE ZATěŽUJE. JAký NA TO MáTE NáZOR? 
Na tuto otázku vám mohu odpovědět bez rozmýšlení – bez své 
sekretářky bych nemohla existovat. Mám dvě sekretářky, což je 
dáno tím, že se přes nás „valí“ velká část firemní dokumentace, 
kterou připravují – nabídky na velké projekty státních zakázek, 
smlouvy se zákazníky z jednotlivých ministerstev, ale i vnitropod-
nikové směrnice a kompletní dokumentace získané certifikace 
ISO v oblasti managementu kvality, životního prostředí i v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože jsem představitel 
vedení pro integrovaný systém managementu kvality. 
S jednou z nich pracuji už více než �0 let a jsme skutečně 
sehraná dvojice. Často se mi stává, že jen proběhnu kanceláří  
z jednoho jednání na další a jen přebírám příslušné složky s při-
pravenými dokumenty. když odjela na 3 týdny na dovolenou, 
sice ji zastoupila šikovná kolegyně, ale bylo to vyčerpávající pro 
ni i pro mě. A tak jsem počítala dny do návratu své sekretářky 
z ostrova Mauritius… Druhou svoji sekretářku jsem přijímala 
před pěti lety jako čerstvou maturantku. Vypracovala se na vel-
mi schopnou a spolehlivou pracovnici s výbornými organizační-
mi schopnostmi. V této době je na mateřské dovolené a já bych 
si samozřejmě přála, aby se vrátila, jak jen to bude možné.

pokračování na straně 8
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ní (např. jízdenky, stravenky a v nejbližší době také tabákové 
nálepky, alkoholové nálepky apod.).
Uvedená šíře rozsahu podnikání a „průnik“ do nových oblastí 
– to je o nápadech a schopnosti prosadit se špičkovou úrovní 
kvality ve všech směrech.
Dnes má STáTNí TISkáRNA cENIN celková aktiva přes 2,2 mili-
ardy kč a hlavně i vysokou hodnotu nehmotného majetku  
v podobě know-how svých manažerů a ostatních zaměstnanců. 
A já si vážím toho, že mohu realizovat vlastní nápady v oblasti 
ekonomického řízení firmy s tímto týmem spolupracovníků.

UVEDENí NěČEhO NOVéhO DO PODNIkOVé PRAXE JE 
VŠAk TAké O kOMPROMISEch. MáTE JE RáDA? 
Nekladu si otázku, zda kompromisy mám, či nemám ráda. V řídi-
cí práci manažera je považuji za nutné. 
Pokusím se však uvést dva příklady, kdy bych se rozhodla ke 
kompromisu zcela rozdílně. 
V manažerské pozici ekonomické ředitelky působím �5 let a za 
tu dobu jsem se několikrát já i celý ekonomický úsek ocitla pod 
tlakem ostatních členů vedení podniku – jak evidujete nákla-
dy nově vznikajících výrobních provozů (pouze doplňkových), 
proč vycházejí ceny našich některých výrobků tak vysoké, udě-
lejte s tím něco?!
V tomto případě nemohu jít na žádný kompromis, který by zna-
menal snížení profesionality v ekonomickém řízení firmy. Mohu 
samozřejmě nabídnout varianty alokace nákladů mezi jednotli-
vými výrobními závody a provozy, ale to vše v rámci velmi sofis-
tikovaného systému nákladového controllingu a s hlubokou 
znalostí tvorby tržně orientovaných cenových kalkulací.
Moje odpovědnost spočívá právě v tom, že musím umět pláno-
vat, „hlídat“ a vyhodnocovat reálnou výkonnost i růstový poten-
ciál podniku. Musím mít proto i odvahu jasně argumentovat,  
v čem jsou příčiny vysokých nákladů nového provozu, resp. 
nově zaváděného doplňkového sortimentu k hlavnímu sorti-
mentu výroby: např. vysoké pořizovací náklady výrobní tech-
nologie, plánovaný nepřetržitý provoz a ve skutečnosti – využití 
kapacity výroby jen na 50 %. Společně pak s ostatními členy 
vedení podniku umět hledat cesty, jak tento stav změnit. 
Naopak mohu uvést druhý případ, kdy kompromis ve vyjed-
návání považuji za rozumný. Např. při zavádění nové mzdové 
soustavy v podniku, nebo při vyjednávání s odbory o rozdělení 
peněz na nárůst mezd zaměstnancům. Odbory nejčastěji pro-
sazují plošný nárůst mezd, vedení podniku logicky preferuje 
posílení variabilních složek mzdy, vázaných na konkrétní pra-
covní výkon zaměstnance. Zatím se nám vždy podařilo dohod-
nout přijatelnou variantu pro obě strany.
Takže se pokusím shrnout svůj názor na potřebu kompromisů 
– pro manažera je především důležité umět se rozhodnout, kdy 
a v čem lze jít na kompromisy. A tato schopnost je, podle mého 
názoru, vlastní manažerům, kteří již mají i vůdcovské schopnos-
ti lídra.
 
A VAŠE ŽIVOTNí FIlOZOFIE VE DVOU VěTách? Dá SE 
TAkTO VyJáDřIT? 
Podle mého názoru je životní filozofie vždy závislá na tom, 
jakou životní fází právě procházíte, jaké prohry či výhry a jaké 
zkušenosti nejvíce formují vaše postoje k životu. 
Pro mě nejsilnějším vlivem v posledních třech letech byla ztráta 
manžela, se kterým jsem prožila více než 30 let spokojeného 
manželství. Jako blesk z čistého nebe přišla manželova zákeř-
ná nemoc; lékaři předpovídali maximálně deset měsíců života, 
úplné ochrnutí a ztrátu zraku. Šestnáct měsíců jsem o něj spo-
lečně s dcerami a  rodinou pečovala a „naštěstí“ nenastaly kom-
plikace podle předpovědí lékařů a jeho poslední měsíce života 
byly důstojné člověka. 
Teď mám dvě dcery, které mi vnášejí „sluníčko do duše“, mám 
práci, kterou mám ráda, a řadu kolegů, kteří jsou zároveň mými 
kamarády do nepohody.
To vše jsou důvody, proč vyjádřím moji  životní filozofii dokonce 
jednou větou: Štěstí je vždy to, co za něj právě považujeme.

za rozhovor plný hlubokých pravd upřímně  
poděkovala  Eva Brixi

Takže má přímá odpověď zní - svobodněji se mi dýchá právě 
proto, že mám tyto šikovné sekretářky. Přitom jde o dvě roviny 
– pracovní a lidskou, kamarádskou. Pracovní jsem popsala, ta 
lidská spočívá např. v tom, že občas slyším ve svém „předpo-
koji“ upřímný, zvonivý smích. To je okamžik, kdy se přenese i 
na mě příjemná a uvolněná atmosféra a tíha starostí se rázem 
stává o něco menší.
 
kVAlITNí PRácE NENí JEN RUTINA, AlE JE TAké O 
NáPADEch. MáTE DOSTATEČNý PROSTOR PRO VlAST-
Ní NáPADy? JAk TO PO TéTO STRáNcE VlASTNě VE 
STáTNí TISkáRNě cENIN FUNgUJE? 
S určitostí mohu říci, že mám ve STáTNí TISkáRNě cENIN dosta-
tečný prostor, a pokud bych neměla vlastní nápady, nemám na 
svém místě co dělat.
když jsem nastupovala do STáTNí TISkáRNy cENIN v roce 
�990, podnik měl asi 250 zaměstnanců, celkový majetek kolem  
�00 mil. kč a 95 % výroby tvořily bankovky pro Českou národní 
banku.
V současné době pracuje v STc 570 zaměstnanců ve třech 
výrobních závodech s různým sortimentem výroby. Výroba 
bankovek s téměř 80letou tradicí však dnes tvoří už jen kolem 
�0 % celkových tržeb, a jak známo, čeká nás přechod na euro, a 
tedy ukončení výroby českých bankovek.
Proto jsme v roce 2000 uvedli do provozu druhý výrobní 
závod, který se specializuje na výrobu dokladů (cestovní pasy, 
občanské průkazy, řidičské průkazy aj.), a před čtyřmi lety jsme 
vybudovali i třetí výrobní závod, ve kterém se specializujeme 
na výrobu cenin s nejvyšším stupněm ochrany proti padělá-

pokračování ze strany 7
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o ženách, které se rozhodly

ČEMU DáT PřEDNOST? MATEřSTVí, RODINě, ANEBO PROFESNíMU RůSTU? JE TO VůBEc SPRáVNě 
POlOŽENá OTáZkA? POkláDá SI JI VŠAk MNOhO ŽEN, Těch, kTERé SE ROZhODly VyZkOUŠET 
ŽIVOT ZE VŠEch STRáNEk, Těch, kTERé PROVOkUJí VlASTNí Já. Těch, kTERé hlEDAJí A NAcháZEJí, 
kTERé POTřEBUJí UPlATNIT ENERgII, JíŽ Byly OBDAřENy, A NáPADy, NA NěŽ SE PřIPRAVIly. NA TéTO 
STRáNcE  JSME SlOŽIlI MOZAIkU Z PříklADů, kTERé VáS MOhOU INSPIROVAT. NEJEN k ROZhOD-
NUTí, AlE I k TOMU, cO S TAkOVýM kROkEM VŠEchNO SOUVISí. ZkUSIT DOkáZAT Víc, NEŽ TUŠíME, 
STOJí ZA RADOST…

S dlouholetými zkušenostmi v marketingu
DIRECT Pojišťovna má novou generální ředitelku. Stala se 
jí Zdenka Pelikánová, která dosud pracovala ve společnos-
ti Podravka-Lagris. Přichází s dlouholetými zkušenostmi  
v oblasti marketingu a služeb zákazníkům.  
 „Jsem ráda, že mohu být u vstupu nové pojišťovny na český trh. 
Beru to jako další důležitý mezník mé profesní kariéry a věřím, 
že zde zúročím dlouholeté zkušenosti, které jsem získala během 
působení ve významných nadnárodních společnostech,“ řekla.
Zdenka Pelikánová (�967) vystudovala Fakultu sociálních věd 
na karlově univerzitě, absolvovala také london School of Public 
Relations. V polovině devadesátých let působila jako ředitelka 
marketingu v PEPSI-cOlA company International, v následují-
cích letech pak jako ředitelka marketingu a služeb pro zákazní-
ky v Teledanmark International/contactel. V posledních letech 

Raiffeisen stavební 
spořitelna, a. s., jme-
novala Lenku Luňá-
kovou (37) ředitelkou 
pro region Praha. 
Lenka Luňáková je 
zodpovědná za Stře-
dočeský kraj a kraj 
Praha, kde má Raiff-
eisen stavební spoři-
telna výrazné zastou-
pení prostřednictvím  
11 poradenských 
míst, která čítají při-
bližně 60 certifiko-
vaných specializo-
vaných obchodních 
zástupců a i další 
obchodní zástupce 
na vedlejší činnost.
„V Raiffeisen staveb-
ní spořitelně mám 

na starosti rozvoj obchodní sítě ve svěřeném regionu a budo-
vání pozice naší stavební spořitelny na trhu. Mám zkušenosti  
s hypotečním segmentem, které bych ráda v této oblasti 
využila,“ sdělila lenka luňáková a dodala: „Myslím si, že nákup 
nemovitostí je stále se rozvíjející oblast, která skýtá spoustu 
možností pro úspěšné obchody. Věřím ve svůj tým obchodních 
zástupců, se kterými budeme společně usilovat o skvělé výsled-
ky.“ Mezi prioritní cíle řadí podporu a rozšíření sítě obchodních 
zástupců a zároveň posílení a zlepšení postavení regionu Praha 
v rámci Raiffeisen stavební spořitelny. Důraz klade na efektivní 
fungování týmu při zapojení všech jeho členů.
Vystudovala SEŠ a VOŠ sociálně právní. V současné době studu-
je bankovní management na vysoké škole. Má dvě dcery a syna.
 (tz)

pracovala, opět jako marketin-
gová ředitelka, a to ve společ-
nosti Podravka-lagris. 
DIREcT Pojišťovna působí  
v České republice od konce 
května letošního roku. Na čes-
ký trh vstoupila s nabídkou pří-
mého prodeje pojištění moto-
rových vozidel koncovému 
zákazníkovi, tj. bez finančních 
nákladů na zprostředkovatele. 
Při sjednání povinného ručení 
ušetří její klienti 20 % proti prů-
měrným sazbám na trhu. (tz)

Věřím ve svůj tým Pro podnikatelské prostředí
Magdalena Součková, partnerka 
poradenské firmy Ernst & Young, byla 
znovu zvolena prezidentkou Americ-
ké obchodní komory v České republi-
ce (AmCham) pro nastávající členské 
období 2007–2008.
„Mým cílem v nastávajícím členském 
období je soustředit se na zlepšování 
podnikatelského prostředí a napomáhat k 
jeho transparentnosti jak v oblasti ekono-
mického rozvoje, tak i v oblasti právních 
reforem, jako je například daňová reforma 
či zákoník práce. k dosažení těchto cílů 
budeme iniciovat spolupráci i s ostatními 
obchodními komorami v České republice,“ 
uvedla Magdalena Součková na valné hro-
madě Americké obchodní komory. Ame-
rická obchodní komora v České republice 
aktivně napomáhá podnikatelské komunitě vytvořit vysoce 
konkurenční a atraktivní prostředí pro obchodování. Podpo-
ruje a iniciuje změny v legislativní oblasti, napomáhá pod-
nikům v hledání nových obchodních příležitostí a současně 
vytváří příležitosti pro efektivní komunikaci mezi svými čle-
ny. Je jich přes �70, a to jak velkých nadnárodních korporací, 
tak i menších podnikatelských subjektů.
Magdalena Součková v současnosti zastává funkci vedoucí-
ho partnera divize řízení rizik poradenské společnosti Ernst & 
young pro oblast střední Evropy (zahrnuje Českou republiku, 
Slovensko, Maďarsko, chorvatsko a Slovinsko). V České repub-
lice poskytuje poradenské služby řadě významných průmyslo-
vých společností i finančních institucí. Magdalena Součková má 
titul certified Public Accountant a je členem American Institute 
of certified Public Accountants. Je také českou auditorkou a 
členkou komory auditorů České republiky. Má jedenáctiletou 
dceru Annu. hovoří plynně česky a anglicky. (tz)
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JSTE JEDINýM VýROBcEM kRAJEk U NáS. ČíM TyTO 
kRAJkOVé kRáSky VyNIkAJí?
Ano, v současné době je Tylex jediný výrobce krajek v ČR. 
Elastické krajky a krajkoviny z Tylexu jsou specifické svojí plas-
tičností. Patříme mezi dva evropské výrobce, kteří dosahují 
dané plastičnosti,  jemnosti, ale zároveň i pevnosti. 
V západní Evropě jsou „in“ tzv. žakárové a leaversové krajky, kte-
ré vypadají jako pavučinky, jsou ovšem velmi jemné a vzdušné. 
Tento typ však nevyhovuje pro zpracování nadměrných veli-
kostí dámského prádla, není dostatečně pevný, neudrží daný 
objem. Naši zákazníci, zejména z východní Evropy – evropské 
vnadné typy žen - vyžadují tyto  plastické, hutné, pevné  vzory, 
které jsou pro ně symbolem kvality. 

O JAké kRAJky JE VlASTNě V ČESké REPUBlIcE A ZA 
NAŠIMI hRANIcEMI NEJVěTŠí ZáJEM?
Čeští zákazníci nakupují jak elastické, tak pevné krajky pro výro-
bu spodního prádla, svrchního ošacení, ale i pro pohřebnictví.  
Čeští výrobci spodního prádla jsou spíše konzervativní proti 
našim zahraničním odběratelům. Trendem je především hladké 
prádlo nebo v kombinaci s krajkou, ale jen v základních barvách 
– černé, bílé, champagne, bordó.

ČESká kRAJkA MělA VŽDy SVěTOVý ZVUk. 
cO PODNIká TylEX k TOMU, ABy 

SVé JMéNO EXPORTéRA 
POSílIl?

Tylex každoročně vystavuje na mezinárodním veletrhu v lyonu 
– Interfiliére – konaném v zářijovém termínu. letos připravu-
jeme novinku – elastickou krajku ve tvaru vlnovky. Jde o velmi 
efektní vzor, který výrobcům ušetří  při výrobě kalhotek, hale-
nek jeden přední šev. 
Na evropských trzích jde zejména o cenu a kvalitu.  V posledním 
roce jsme investovali  do špičkových barvicích aparátů, abychom 
mohli krajku vybarvit dle specifických požadavků zákazníka, 
tak, aby barevně ladila k ramínkům a úpletům na podprsenku 
nebo k dalším doplňujícím materiálům. Do konce roku plánuje-
me další investici do nákupu nového pletacího stroje, určeného 
pro pletení nejžádanějších plastických elastických krajek.  

NA VŠUDyPříTOMNOST kRAJEk JSME SI TAk NěJAk ZVyklI.  PATří kE  kAŽDODENNí kRáSE, JíŽ SE OBklOPU-
JEME. kRAJkOVá ZáclONA JE SOUČáST NAŠIch DOMácNOSTí. kRAJkA NA DáMSkéM PRáDlE PATří 
k NEODDělITElNéMU POTěŠENí VŠEDNíhO DNE. kRAJkA NA DŽíNách JE VElkýM MóDNíM hITEM. 
kRAJky V cUkRáRNách, SlAVNOSTNích OBAlEch, NA SVATBách I POhřBEch. kRAJky JAkO DOklAD 
hISTORIE, kRAJky JAkO cOSI, BEZ ČEhO SE NEchcEME OBEJíT. kOlIk kRáSNéhO By SE O NIch DAlO 
NAPOVíDAT! V ČESké SPOlEČNOSTI TylEX lETOVIcE (PATří DO hOlDINgU SINDAT gROUP) By lEckTE-
Rá ŽENA URČITě STRáVIlA RáDA VícE NEŽ JEDEN DEN. BylO By SE NAČ DíVAT, BylO By cO ZkOUŠET, 
NEJEDNé By SE SPlNIl cElOŽIVOTNí SEN – NA OkAMŽIk V kRálOVSTVí kRAJEk, V POháDcE, NA NIŽ 
SE NEDá ZAPOMENOUT.  ZAlISTUJME V MODERNí SkláDAČcE Z OTáZEk A ODPOVěDí. ZAJíMAVOSTI 
POODhAlIlA INg. JANA BEDNářOVá, PRODUkT MANAŽERkA UVEDENé SPOlEČNOSTI:

A cO VŠEchNO SE Dá DNES Z kRAJEk VyROBIT? 
hlavní předností elastických i pevných krajek je neuvěřitelná 
tvárnost. Trendem roku 2007 a následujícího období jsou krajky 
ve všech mutacích, a to jak na zdobení prádla, triček, halenek, 
svatebních šatů, tak třeba džínsů, ale i dámských kozaček a  
v neposlední řadě na zdobení rakví do pohřebnictví. Zajímavos-
tí je, že v každé zemi, ale i v každém regionu ČR jsou rozdílné 
zvyklosti zdobení rakví a deček určených např. ke smutečním 
obřadům.  krajky se tak podle území liší motivem, šíří, barevnos-
tí, použitím kovových vláken. 
Např. v ČR je oblíbená čtyřcentimetrová pevná kraj-
ka s lurexem v bílé barvě, případně  černobílá, 
krajky se používají hojně. V Rakousku  zdo-
bí rakve krajkami v hnědých barvách, 
bez kovových vláken, v Německu se 
na zdobení krajky téměř nepouží-
vají. holandsko a Slovensko 
zdobí rakve hned několika 
řadami krajek zvenčí.

ÚžaSná čeSKá 
KrajKa 

pro evropské vnadné typy žen
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cO VlASTNě NAPOVíDAJí MóDNí TRENDy V kRAJkO-
VINě?
Máme tři desinatérky, které navrhují individuální kolekce a 
zpracovávají požadavky zákazníků. Slovíčko desinatér je správ-
ný výraz, v Tylexu se používá již roky. Je to odborník, který udělá 
návrh, ale zároveň rozkresluje nitě a jejich kladení na stroji. 
Ročně tak uvedeme na trh až 200 nových vzorů. U elastických 
krajek se vychází ze základní šíře �6 cm, ke které se podle ohla-
su vyvíjí sada ve všech šířích krajek i krajkovin. 
Módním požadavkem pro rok 2008 jsou tři okruhy:
Předně jsou to přírodní motivy – krajky s krajinnými vzory 
– jemné kvítí, drobné lístečky, zvonky, kvítka v přírodních bar-
vách: zelená, béžová, hnědá, bílá, písková. 
Pak velké květinové vzory – vliv plážové módy – havajské květy. 
Jako třetí bych jmenovala �8. století s bohatými ornamenty ala 
Marie Antoinetta – krajky s bohatými texturami, šedá, černá  
s bílou, jemné květinkové vzory. 

PRácE S NěŽNOU kRAJkOU Má SVůJ PůVAB, NA DRU-
hé STRANě OBchOD JE OBchOD A MANAŽERSká 
PRácE Má SVá PRAVIDlA. NAČ MUSíTE MySlET VE SVé 
PROFESI PřEDEVŠíM?
kraječky, spodní prádlo, trendy, oblečení – pro ženu naprosto 
ideální obor…
Je to však tvrdý business. Vyvážíme  do �2 evropských zemí… 
A když si vezmete, že většina producentů se sídlem v Evropě 
vyrábí krajky s nižšími náklady v Asii, musíme hodně přemýš-
let, jak se přiblížit i nevyslovenému přání zákazníka. Udržet 
si tak pevné místo na trhu klade na nás, české výrobce, velké 
nároky na sledování modních vln,  špičkovou kvalitu a detailní 
znalost potřeb zákazníků. Je to rovněž o určitém know how, 
které si každý výrobce pečlivě chrání.

VyVíJí TylEX V ČESké REPUBlIcE 
kROMě OBchODNích I JINé AkTI-
VITy? TřEBA VícE k VlASTNí IMA-
gE?
Určitě. Zrovna v  letošním roce naše firma 
navázala spolupráci se špičkovou módní 
návrhářkou Silvií Škráškovou, která sklízí 
úspěch na módních přehlídkách v post-
sovětských zemích. Ty představují z dlou-
hodobého hlediska mimořádně lukrativní 
teritorium. 
O obdivuhodné invenci a šikovnosti paní 
Škráškové vypovídají dvě prestižní nomi-
nace v letošním roce na soutěži  Top desig-
nér veletrhu Styl v Brně. 

za rozhovor, který provokuje nejen 
fantazii žen, poděkovala Eva Brixi  1   
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SkOČIlA JSTE ŠIPkOU DO PODNIkáNí V cESTOVNíM 
RUchU. ZkUŠENOSTI Z OBORU JSTE MělA, AlE TAké 
JSTE VěDělA, ŽE JE NA TRhU TěSNá kONkURENcE. 
NAČ JSTE VSADIlA?
Vsadila jsem zejména na dlouholeté výborné kontakty jak zde, 
tak v zahraničí. Naše cestovní kancelář se zabývá Tuniskem, kde 
máme také díky mému společníkovi silné zázemí a velmi dobré 
podmínky. 

PO JAkéM ODPOČINkU DNES ČESký TURISTA, kTERý 
JEDE k MOřI, TOUŽí?
Drtivá většina českých turistů vyhledává klasickou dovolenou 
spojenou s odpočinkem na pláži. Je zájem o hotely co nejblíže 
k pláži, kde potom tráví co největší část svého pobytu, pokud 
možno stravu formou švédských stolů nebo All INclUSIVE. 
Poslední dobou ale přibývá i klientů, kteří chtějí poznávat. Pro 
ty máme připravenou širokou nabídku fakultativních výletů.

PODNIkATElůM, kTEří SMěřUJí DO TUNISkA SlUŽEB-
Ně,  NABíZíTE V RáMcI cESTOVNí kANcElářE DOPRO-
VODNé PODPůRNé SlUŽBy – cO VŠE MůŽETE POSkyT-
NOUT?
Jsme schopni zajistit jakýkoliv program dle přání klienta, setkání 
s lidmi z oboru, návštěvu firem zabývajících se podobnou čin-
ností, semináře, výlety, přednášky. To vše za asistence průvodce.

cO chySTáTE V NEJBlIŽŠích MěSících?
Poté, co se mi povedlo uvést se na trhu jako touroperátor na 
Tunisko, chtěla bych svou nabídku rozšířit o další destinaci 
– Egypt, tedy zemi, které bychom se rádi věnovali zejména  
v zimním období. A dále bych se také chtěla věnovat incomin-
gu - tedy zájezdům pro cizince do České Republiky.

DOkáŽETE URČIT, cO JE NA ORgANIZáTORSké PRácI 
NEJTěŽŠí?
Nejtěžší je rozhodně dobře odhadnout situaci. Právě v našem 

TO JMéNO NENí NEZNáMé. S ŠáRkOU hOlAkOVSkOU SE SETkAlO UŽ MNOhO ČESkých TURISTů 
S NEJROZMANITěJŠíMI PřáNíMI, NEJRůZNěJŠíhO VěkU, PROFESí. OBRAcElI SE NA NI UŽ PřED PáR 
lETy S NEOBVyklýMI  NáPADy ČI ÚPlNě OByČEJNýMI OTáZkAMI. VŽDycky DOkáZAlA ODPOVěDěT, 
PORADIT, A VŽDy OBRATEM. A TO SE POČíTá. NEMá TOTIŽ RáDA ZDRŽOVáNí. PRAcUJE VElMI RychlE 
– „NA POČkáNí“.  A VycháZí Jí TO. V cESTOVNíM RUchU JE JAkO DOMA, A kDO Ví, ZDA VůBEc ODPO-
ČíVá, SPí, Jí. SPíŠE Bych řEklA, ŽE SI STálE PřIDěláVá PRácI, VRhá SE DO DAlŠích STAROSTí, NEDá 

SI POkOJ. PROVOkUJE SáM ŽIVOT A ZkOUŠí, cO VŠEchNO 
SE Dá UDělAT. JE VýBORNý ORgANIZáTOR. JE SPOlEhlIVý 
PRůVODcE VAŠIMI SNy A NáROky NA DOVOlENOU, JE ČlO-
VěkEM, kTERý VáS DOkáŽE UJISTIT O TOM, ŽE SE V cIZINě 
NEZTRATíTE, ŽE SE MůŽETE DOBřE SPOlEhNOUT NA SVéhO 
PRůVODcE A ŽE NA DOVOlENOU k MOřI ODJíŽDíTE PROTO, 
ABySTE SI ODPOČINUlI PRáVě TAk, JAk chcETE. 
ŠáRkA hOlAkOVSká PřED NEDáVNEM ZAlOŽIlA SE SVýM 
SPOlEČNíkEM  NA ČESkéM TRhU NOVOU cESTOVNí kANcE-
lář. POJMENOVAlA JI MARIS TRAVEl. VyDAlA PRVNí kATA-
lOg A „VOZí“ ČESké TURISTy DO TUNISkA. PROSTě – ŠlA DO 
TOhO. PřESVěDČENA O TOM, ŽE NABERE klIENTElU A POD-
NIkáNí BUDE RůST. NEMýlIlA SE. 

oboru je nutné předvídat a v případě potřeby rychle jednat. 
cestovní ruch je velmi živý obor a spousta věcí se mění prak-
ticky z hodiny na hodinu. Není vždy jednoduché trefit správné 
rozhodnutí.
 
NAČ MySlíTE, kDyŽ PlAVETE V MOřI NEBO kDyŽ SE 
SlUNíTE NA POBřEŽí?
Takových okamžiků není mnoho, ač to pro majitelku cestovní 

Založila 
cestovku
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kanceláře zní paradoxně, a 
proto si je snažím maximálně 
vychutnávat. Takže v té chví-
li se snažím vypustit trochu 
pracovních povinností, což se 
mi díky mému skvělému týmu 
daří, a užívat si letních radová-
nek s rodinou.

MáTE SPOUSTy ENERgIE A PláNů, chySTáTE SE STU-
DOVAT, VEDETE DAlŠí FIRMU, JSTE MAMINkOU MAlé 
hOlČIČky, ZVláDáTE BEZkONFlIkTNí MANŽElSTVí. 
TAk TROchU ZáZRAk, NE?
Tajemství je v tom, jak si člověk vše naplánuje. To, že mám svoji 
firmu, mi umožňuje organizovat si svou práci podle svého, a tak 
se moci věnovat i Rebece, tedy mojí dceři. Být majitelem firmy 
kromě jiného znamená nemuset někde sedět na místě od-do, 
ale udělat si práci, kdy mám čas. 
Dále je to také o tom, že mě to všechno moc baví, a tak se ve 
mně neustále sama od sebe bere spousta energie do práce a 
dalšího postupu. Manžel je mi při tom všem velkou oporou.

za jasná slova poděkovala Eva Brixi

Kontakt:
Šárka holakovská

managing director

Maris Travel, s. r. o.
Nuselská 20�/�0
��0 00 Praha �

tel: 26� 2�� 709
mobil: 602 �80 �85

fax: 2�� �09 605
skype: sarka.maristravel

Společnost Pearl Bohemica toto léto nabízí módní doplňky dle 
současných světových trendů. Sezona je ve znamení různých 
barev a tvarů, od bílé až po divoce pestré kombinace, které při 
správném sladění s oděvem vyčarují dokonalý outfit. Délky 
náhrdelníků se nosí od krátkých, obepínajících krk, až po dlou-
hé vlající variace.
„Toto léto je ve znamení hravosti. kombinují se nejen barvy, 
ale i tvary. Velmi pěkně působí dlouhé náhrdelníky vyrobené 
z více odstínů jedné barvy,“ vysvětlil Jan Jaroš, designér Pearl 
Bohemica.

Nebojte se kombinovat! 
Do výstřihu halenky kolem krku připněte krátký náhrdelník a 
okolo límce spusťte dlouhý ze stejné sady. Zápěstí ověšte ná-
ramkem a uši ozdobte náušnicemi z téže kolekce. Pak budete 
vypadat dokonale a působit nerušeným luxusním dojmem.

Opálenému tělu sluší zlatá barva. 
Vyměňte chladné zimní stříbro za různé odstíny zlaté! Představ-
te si romantickou procházku při západu slunce, jehož červena-
jící se paprsky se odráží v zlatavých perlách. Ty se hodí nejen  
k bílému a černému oblečení, ale i k dalším barvám. Pearl 
Bohemica nabízí opravdu velikou škálu zlatých doplňků za vaší 
peněžence lahodící ceny.
Navštivte firemní internetový obchod, kde si vámi vybraný 
šperk můžete objednat. Inspirujte se na webových stránkách 
www.pearlbohemica.eu.

O společnosti Pearl Bohemica:
Pearl Bohemica dodává svou produkci do zemí EU, na americ-
ký, ale i australský kontinent. Téměř 90 % produkce odchází  
k zahraničním zákazníkům. Svými kolekcemi zásobuje zahra-
niční maloobchodní řetězce a v Čechách si udržuje pozici lídra 
ve výrobě imitovaných perel.
Společnost spolupracuje s řadou módních návrhářů – například  
s Josefem ťapťuchem či Jiřinou Tauchmanovou. 

léto ještě nekončí

JE POlOVINA PRáZDNIN. PřED NáMI 
POlOVINA SRPNA A JISTě SlUNNé Září, 
MNOhO Z NáS SE TEPRVE TěŠí NA DOVO-
lENOU U MOřE, NA OPálENé TělO 
VyhlAZENé SOlí A PíSkEM Z PláŽE, 
NA VOlNě SPlýVAVé ŠATIČky ČI SUk-
NI A SVůDNý POcIT VOlNOSTI. JEŠTě 
VícE SEXy BUDETE, kDyŽ SVůJ VZhlED 
DOPlNíTE STylOVýM ŠPERkEM.
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ŽENA A BUSINESS JE NáDhERNé SPOJENí. A řEk-
lA Bych, ŽE ROSTE NA VýZNAMU. PODNIkATElky A 
MANAŽERky JSOU Ty, kTERé By Měly SklíZET cElO-
SPOlEČENSké UZNáNí A SkUTEČNý OBDIV. PROČ 
JSOU NěkDy MUŽI k AkTIVNíM ŽENáM TAk ZDRŽEN-
lIVí? NEBO MáTE JINOU ZkUŠENOST?
Máte pravdu, že někteří muži se úspěšným ženám, které se pra-
covně hodně angažují, jaksi vyhýbají. Je tam možná podvědomá 
obava z dominance takové ženy. řadě mužů naopak úspěšná 
žena imponuje. řekla bych, že se jedná o přirozený výběr part-
nera či partnerky, tak jako v každém jiném případě. každý dává 
při výběru partnera či partnerky přednost něčemu jinému. 
Mít vedle sebe aktivní a případně úspěšnou partnerku bez pro-
blémů zvládá muž, silná osobnost se zdravým sebevědomím. 
Muž, kterého úspěchy partnerky těší, který ví, že spokojenost 
partnerky se pozitivně promítne také do jejich vztahu. A jelikož 
ne vždy se jen daří, pak tento muž je i schopen podpořit svou 
partnerku při řešení problémů. To je moje zkušenost.
Dovolím si však nesouhlasit s tím, že podnikatelky a manažerky 
jsou ty, které by měly sklízet celospolečenské uznání a skutečný 
obdiv. Myslím, že uznání patří jak úspěšným ženám, tak také i 
úspěšným mužům. Netěšilo by mě sklízet obdiv jen proto, že 
jsem žena. To není zásluha, to je fakt. Navíc i mezi ženami vidím 
hodné obdivu nejen podnikatelky a manažerky. Je přeci řada 
jiných činností, které si zasluhují obdiv. co třeba věda, sport, 
zdravotnictví, celá sociální oblast nebo třeba péče o rodinu? 
Podnikatelky a manažerky jsou jen možná víc vidět na veřejnos-
ti. Je dobře, že jejich počet roste, protože přinášejí do podni-
katelské a manažerské oblasti nové prvky. Jednostrannost není 
nikdy zdravá. Nicméně tento proces by měl probíhat přiroze-
nou cestou, nejsem zastáncem nějakých kvót. Pak nemluvíme 
o kvalitě, ale o kvantitě.

BylA JSTE U ZAlOŽENí ŠkOFINU. A JAkO JEDINá  
V MUŽSkéM kOlEkTIVU. ZAŽIlA JSTE OkAMŽIky, kDy 
JSTE MUSElA DOSTI NEkOMPROMISNě OBhAJOVAT 
SVOJI PRAVDU, VlASTNí NáZOR NA Věc?
Ve ŠkoFINu nejsem úplně od začátku, ale dá se říct, že jsem byla 

u jeho začátků. ŠkoFIN mě oslovil v době, kdy již několik měsí-
ců působil na trhu.  Mým úkolem bylo založení ekonomického 
oddělení, zavedení finančního softwaru, nastavení metodik, 
procesů, nábor pracovníků, zajištění financování. A právě při 
zavádění finančního softwaru jsem zažila řadu okamžiků, kdy 
jsem musela opravdu nekompromisně obhajovat svůj názor. 
Naše mateřská firma měla v té době strategii nasazení stej-
ného finančního systému postupně ve všech firmách. což je 
běžný postup v řadě mezinárodních společností. Nicméně  
v té době nebyl k dispozici vyzkoušený software. Ten, pro 
který se mateřská firma rozhodla, pocházel z Belgie. Během 
implementace ve ŠkoFINu se objevila řada problémů, které 
spolu se špatnou podporou dodavatele byly důvodem zasta-
vení projektu. Toto zastavení mezinárodního projektu jsem si 
musela u mateřské firmy obhájit a navíc získat souhlas k vlast-
nímu výběrovému řízení. To se podařilo a až do roku 2005 jsme  
s tímto softwarem úspěšně fungovali. 
To jen pro ilustraci. Takových okamžiků je řada. Myslím, že každý 
manažer musí být schopen hájit vlastní názor za podpory odpo-
vídajících argumentů. Pro správné rozhodnutí je však důležité 
také vyslechnout názory ostatních a případně být schopen svůj 
názor upravit. Při začátcích ve ŠkoFINu jsem ale nebyla jediná v 
mužském kolektivu. Zastávala jsem tehdy pozici vedoucí ekono-
mického oddělení a vedoucí oddělení byla také v marketingu. 
Byla období, kdy jsem byla na této úrovni jediná žena, ale většinou 
jsem měla alespoň jednu kolegyni. V současné době například ve 
ŠkoFINu na úrovni vedoucí oddělení pracují čtyři ženy. celkem 
u nás pracuje 5� % žen. Tu samou zkušenost jsem měla v Turec-
ku, kdy jsem vedla tamější sesterskou společnost. Zhruba třetina 
zaměstnanců byly ženy a nyní tam jsou v širším vedení tři ženy. 
Jako jediná v mužském kolektivu jsem se spíš nacházela při řadě 
jednání, na seminářích, konferencích. To se ale také mění. Já to ale 
nevnímám tak vyhraněně a složením kolektivu z tohoto pohledu 
se příliš nezabývám.

VZPOMENETE SI NA PRVNíhO klIENTA A NA TO, JAké 
AUTO SI POříDIl TEhDy NA lEASINg? 
Na prvního ne, jelikož jsem ho nezažila. Ale vzpomínám si na 

meZi ženami vidím
hodné obdivu nejen podnikatelky a manažerky

ŠkOFIN. VE SPOJITOSTI SE JMéNEM 
TéTO SPOlEČNOSTI SE MI VŽDy VyBAVí 
SlOVíČkA PREcIZNOST, SPOlEhlIVOST, 
DůSlEDNOST A JEDNOZNAČNOST. ŽáD-
Né NAhODIlOSTI, ŽáDNá IMPROVIZAcE. 
JAkO By VŠE, cO k TéTO ZNAČcE PATří, 
VyPOVíDAlO O IDEálU ZákONITOSTí 
NAŠí DOBy.  JINAk řEČENO – VŠE, cO JE 
SPOJENO SE ŠkOFINEM, JE DOkONAlé. 
URČITě Bych SI NEDOVOlIlA PřEháNěT, 
AlE AŽ SI ZA OkAMŽIk PřEČTETE ODPO-
VěDI JEDNé Z DAM, JEŽ VěNOVAlA TéTO 
SPOlEČNOSTI SkORO �5 lET ŽIVOTA A 
ZcElA JISTě k VyNIkAJícíMU POSTAVE-
Ní ŠkOFINU NA ČESkéM TRhU PřISPě-
lA, MOŽNá S MOJí chARAkTERISTIkOU 
BUDETE SOUhlASIT. JIřINA TAPŠíkOVá, 
JEDNATElkA SPOlEČNOSTI ŠkOFIN,  
S. R. O., JE ŽENA, kTERá Ví, O ČEM MlUVí:

PROSPERITA MADAM BUSINESS   Žena, která se neztratí��
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pořízení vozu Škoda Fabia (nebo Škoda Roomster na leasing) 
získá klient kromě výhodného financování navíc zámek řazení 
Defend lock a připojištění Defend gap  na tři roky zdarma. Do 
leasingových splátek je navíc také zahrnuto havarijní pojištění 
a povinné ručení. Pro dovolenkové měsíce jsme pak přišli s akcí  
Volkswagen leasing Bonus aneb Se ŠkoFINem na dovolenou! 
V rámci této akce lze získat k novému vozu hodnotný doplněk 
spojený s cestováním a dobou dovolených ve formě dárkového 
poukazu na dovolenou od ck Fischer ve výši 20 000 kč, karty 
ccS na pohonné hmoty ve výši 20 000 kč nebo navigace.  Úpl-
nou novinkou je nabídka na vozy SEAT pod názvem Za co mě 
máte?,  v rámci které jsou jasně definované splátky za základní 
model a k tomu splátky za výbavy a vyšší motorizaci. V segmen-
tu ojetých vozů aktuálně nabízíme vozy Škoda Fabia vrácené  
z leasingu s akcí Jako nové, ale až o �00 000 kč výhodnější! Jde o 
limitovanou cenovou nabídku jednoletých až dvouletých vozů 
Škoda Fabia s nadstandardním vybavením.

stotisící smlouvu,  kdy jsme zákazníkovi slavnostně předali vůz 
s tím, že celý finanční leasing za něj uhradil ŠkoFIN. 

ZA �5 lET SE TOhO hODNě ZMěNIlO. JAk V PODNIká-
Ní OBEcNě, TAk V SAMOTNéM OBORU FINANcOVáNí 
NákUPU VOZIDEl. V ČEM JE DNEŠNí PODNIkATElSké 
PROSTřEDí k PODNIkATElI, FIRMě VSTřícNěJŠí A  
V ČEM hO VylOŽENě POTáPí?
Obecně bych řekla, že řada věcí se změnila k lepšímu, ale stále 
je co vylepšovat. Potopit mohou podnikatele či investora tako-
vé změny podnikatelského prostředí, které podstatně mění 
návratnost investice v porovnání s podmínkami v době rozho-
dování o investici. Z tohoto pohledu vidím jako velice nebez-
pečný návrh na změnu nízké kapitalizace v chystané reformě 
daní. Z pohledu investorů se bude jednat o přehodnocení 
podnikatelských záměrů. Pro zahraniční investory je to signál 
o nejistotě podnikatelského prostředí. Oboje dle mého názoru 
bude mít negativní dopad na výši investic.

cO V TéTO DOBě NEJVícE BRZDí AkTIVITy lEASINgO-
Vých SPOlEČNOSTí? A cO By SE MělO ZMěNIT?
V současné době je pro leasingové společnosti nepříjem-
ná nejistota ohledně reformy. Součástí reformy je totiž řada 
úprav v daňové oblasti, které se dotýkají nejen leasingu, ale 
například také refinancování. Pokud tyto navrhované změny 
budou takto přijaty ve finální verzi, pro leasingové společnosti 
to znamená reagovat ve velice krátké době hlavně v oblasti 
svých produktů, finanční politiky a vlastního jmění. Vzhledem 
k tomu, že finální verze bude pravděpodobně známá ke konci 
srpna, zbývají společnostem čtyři měsíce na příslušná opat-
ření. Dovedu si představit, že po srpnu budeme ještě čekat 
na různé prováděcí předpisy a že bude probíhat diskuze nad 
výkladem jednotlivých ustanovení, tzn. doba na aplikaci změn 
bude opravdu šibeniční.
leasing si za léta své existence vydobyl opodstatněné posta-
vení na českém trhu stejně jako v zahraničí a je jedním ze 
základních nástrojů financování a zdrojem příjmů do státního 
rozpočtu. Jeho nastavení v legislativě prošlo dlouhým vývojem 
a zobrazuje řadu zkušeností. Nevidím tedy důvod pro navrho-
vané změny v reformě.

ŠkOFIN PřIcháZí kAŽDýM ROkEM S INOVAcí SVých 
PRODUkTů. kTERý Z NIch Má lETOS NEJVěTŠí 
ÚSPěch?
každý rok přicházíme na trh s řadou akcí. V dubnu letošního 
roku společnost ŠkoFIN například uvedla unikátní nabídku lea-
singového financování pod názvem Škoda leasing Safety. Při 

klIENTy lEASINgOVých SPOlEČNOSTí JSOU PřEDE-
VŠíM MUŽI. PROČ? PROTO, ŽE JIch V PODNIkáNí PůSO-
Bí VícE, PROTOŽE MAJí ÚDAJNě VSTřícNěJŠí VZTAh  
k TEchNIcE? JAk JE TOMU U ŠkOFINU?
Přiznejme mužům větší přehled v oblasti aut. Jak dalece pak za 
jejich rozhodnutím stojí žena, je otázka.

NA DRUhé STRANě NAPříklAD ŠkODOVkAMI JEZDí 
hODNě ŽEN – MySlíTE, ŽE By SE VyPlATIlO PřI UZA-
VřENí SMlOUVy S ŽENOU POSkyTNOUT NěJAký hOD-
Ně MIlý DáREČEk, TřEBA kVěTINU NEBO POUkáZkU 
DO PARFUMERIE, BOMBONIéRU, kOŠík S OVOcEM?  
Z ŽENy, O kTEROU SE PEČUJE, STáVá SE VěRNý ZákAZ-
Ník…
Neblížíme se trochu k diskriminaci mužů? Myslím, že muž i žena 
ocení kvalitu poskytovaných služeb, pro které se rádi vrátí.

OSTATNě, kDyŽ Vy OSOBNě OBDRŽíTE V ROlI ZákAZ-
NIcE URČITOU POZORNOST, BENEFIT TřEBA V kADEř-
NIckéM SAlONU NEBO V PRODEJNě OBUVI, MáTE  
Z TOhO RADOST NEBO VáS TO SPíŠ OBTěŽUJE?
Záleží na benefitu. Pokud se jedná o benefit realizovaný oka-
mžitě v souvislosti s nákupem určitého zboží nebo služby, pak 
mě potěší. Pokud se však jedná o různé sbírání bodů a jejich 
využívání v určité síti partnerů, zasílání kreditních karet, kore-
spondence či telefonátů domů apod., tak to mě obtěžuje. 
Nehledě na to, že řada těchto nabídek je velice nepřehledná 
nebo vyžaduje další nákupy. Zde mě vždy napadá ono oblíbené 
„Sleva není zadarmo“.

V PřEDchOZí OTáZcE JSEM ZMíNIlA SlOVíČkO 
RADOST. Z ČEhO JSTE JI MělA lETOS VE ŠkOFINU?
ŠkoFIN letos slaví �5 let své existence a úspěšného působení na 
trhu. Vzhledem k tomu, že jsem byla u začátků ŠkoFINu a podí-
lela se na jeho rozjezdu, tak je pro mě letošní výročí opravdu 
radostnou událostí.

OPTIMIZMUS, VESElá MySl, ODVAhA – TO JSOU 
VýZNAMNé PRVky ŽIVOTA, PATří k ŽIVOTNí ENERgII. 
JAk BySTE chARAkTERIZOVAlA SVOU VlASTNí OSOB-
NOST? VíTE, JAká JSTE?
Nejtěžší je charakterizovat či hodnotit sám sebe a upřímně 
řečeno, moc ráda o sobě nemluvím. Takže krátce vašimi slovy 
– zvědavá až odvážná veselá optimistka s blízkými, kteří mě 
podporují.

 za slova nejen o ŠkoFINu poděkovala Eva Brixi  1
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Společnost canon do projektu v České republice zapojila uznáva-
nou návrhářku Denisu Novou, která spolu s dalšími �6 předními 
módními návrháři Evropy vytvoří sérii unikátních kolekcí, které 
budou inspirované fotografiemi zachycujícími podstatu jed-
notlivých národů. Tyto snímky jsou již od května umisťovány na 
webových stránkách www.canon-europe.com/wespeakimage. 
Česká designérka Denisa Nová tvoří pod vlastní značkou DNB 
od roku �999. 
Modely značky DNB jsou progresivní, futuristické, nadčasové, 
nepoplatné prvoplánově novým trendům, střihově čisté, pro-
myšlené a silné v detailech. 
Typická je skladebnost, tzv. puzzle efekt. Jednotlivé oděvní 
součásti jsou snadno kombinovatelné. “Můj design: je interak-
tivní, je prostorem, je svobodou, je tři v jednom. Přináší možnost 
uplatnit vlastní fantazii a styl. Je pro mne vzrušujícím spojením 
dvou extrémních poloh, stíráním odlišnosti pohlaví, nerespekto-
vání hranic a omezení. Je to spoluexistence anarchie, pokory a 
minimalismu,” řekla Denisa Nová.
Fotografie mohl zveřejnit na uvedeném webu každý zájemce, a 
to až do 3�. července 2007. Uživatelé si mohli prohlížet nahra-
né fotografie, vytvářet koláže snímků vyjadřující jejich postoj a 
náladu a hlasovat pro svůj oblíbený snímek týdne, který bude 
oceněn nejpopulárnějším digitálním fotoaparátem na trhu 
– stylovým produktem canon IXUS 70. Také známé osobnosti 
dostaly k dispozici tento stylový fotoaparát, kterým zachycova-
ly realitu české povahy a nálady a umisťovaly je rovněž na web, 
kde se s nimi mohli seznámit všichni zájemci.
„canon, móda a charita je spojení, které dlouhodobě odráží 
naši společenskou zodpovědnost a reprezentuje hodnoty naší 
společnosti. Jsme velmi rádi, že známé osobnosti podporují náš 

Známé 
oSobnoSti 
podporují módní projekt canon We Speak Image

ZNáMé OSOBNOSTI ČESkéhO ShOWBUSI-
NESSU MODERáTOR lUBOŠ XAVER VESElý, 
hEREČkA EVA AIchMAJEROVá A hUDEBNí 
SklADATEl VARhAN ORchESTROVIČ BAUER 
PODPORUJí MóDNí PROJEkT SPOlEČNOSTI 
cANON WE SPEAk IMAgE, JEhOŽ VýTěŽEk 
BUDE VěNOVáN NA AkTIVITy ČERVENéhO 
kříŽE

projekt a významně přispějí tak na bohulibé účely,“ uvedla mar-
ketingová manažerka společnosti canon cZ Eva Doležalová. 
Za každou fotografii nahranou v rámci této evropské kampaně 
poskytne společnost canon finanční prostředky organizacím 
Červeného kříže. Další prostředky poputují na účet Červeného 
kříže z prodeje limitované série módních oděvů, která bude 
vytvořena některým z návrhářů.
Velmi nás těší, že se v letošním roce může národní společnost 
Českého červeného kříže poprvé podílet na tomto zajímavém 
projektu společnosti canon. Spojíme své síly, abychom dohro-
mady přispěli k získání finančních prostředků na mládežnické 
projekty pomoci potřebným komunitám v Evropě. Naším hlav-
ním cílem je společně pomáhat všem, kdo naši pomoc potřebu-
jí,“ dodal ředitel Úřadu Českého červeného kříže Jiří Procházka.
celý projekt vyvrcholí na podzim tohoto roku, kdy canon veřej-
nosti představí unikátní kolekci stvořenou Denisou Novou nej-
dříve v Praze a poté v londýně v rámci přehlídky london Fashion 
Week, kde budou představeny modely návrhářů z dalších zemí.
Módní kampaň We Speak Image navazuje na velmi úspěšný 
projekt společnosti canon – The Other Side of Fashion – kte-
rý proběhl minulý rok a jehož výtěžek věnovaný Červenému 
kříži dosáhl sta tisíce eur. Do projektu se zapojilo �00 světových 
osobností módního světa, které nabídly svůj osobní pohled na 
světovou módní scénu. Slavnostní představení kolekce fotogra-
fií se za přítomnosti celebrit konalo v londýně. Veřejnosti byla 
zpřístupněna v podobě vysoce kvalitní publikace a na výsta-
vách konaných v různých zemích Evropy.  (tz)  1

Módní návrhářka Denisa Nová je na snímku vpravo, 
vedle ní pak moderátor Luboš Xaver Veselý

Eva Aichmaje-
rová spolu s 
marketingovou 
m a n a ž e r ko u 
Evou Doležalo-
vou po před-
stavení projek-
tu novinářské 
obci
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cANON A MóDA, TO PATří k SOBě – Vy SAMA JSTE JED-
NOU Z hlAVNích OSOBNOSTí, kTERá SE O PROJEkT 
STARá. ČíM OSlOVIl VAŠE SRDcE?
Náš zájem o módu a soustředění se na kreativní přístup k oblé-
kání souvisí velmi úzce s kampaní společnosti canon - We Speak 
Image, která staví na okřídleném rčení: „Jeden obraz řekne více 
než tisíc slov“. 
Oblečení nám umožňuje jasně vyjádřit naši osobnost, proto 
mám k tomuto projektu blízko. Spojuje obrazové technologie  
s módními trendy, překypuje kreativitou a umožňuje nám uká-
zat rozmanitost evropské kultury v trochu netradičním světle. 
A jako patriota mě těší, že můžeme v rámci celoevropské kampa-
ně pracovat s vlastními nápady, a propagovat tak českou módu.

PODlE JAkéhO klíČE JSTE SI VyBRAlI kE SPOlUPRácI 
PRáVě NáVRhářkU DENISU NOVOU? PODlE PříJMENí 
MOŽNá, BUDU-lI SlOVíČkAřIT…
V tomto případě jsme se jménem určitě neřídili. Máte pravdu, 
že chceme ukázat něco nového, zajímavého a překvapivého, 
ale na naplnění tohoto požadavku pouhé příjmení nestačí. 
Denisa Nová každý rok s představením další kolekce ukazuje, 
že je plná nápadů, že jí nechybí hravost a že neustále objevuje 
nové způsoby, jak zvýraznit krásu žen, které obléká. Navíc jsme 
si padly do oka i na osobní úrovni, a to se vždycky počítá.

cTíTE MóDNí TRENDy? V JAkéM OBlEČENí SE cíTíTE 
NEJléPE? V MANAŽERSkéM kOSTýMkU, kRAJkOVých 
DŽíNSách NEBO kRAťASEch A TRIČkU?
Samozřejmě, že se ráda oblékám tak, abych se líbila sama sobě 
i okolí, nejsem ale otrokem módy. Nejraději nosím pohodlné 
neformální oblečení, i když ani kostýmku se nevyhýbám. kvalit-
ní a pěkné džíny se zajímavým topem si oblékám asi nejčastěji. 

A kDyŽ VáS PRONáSlEDUJE ABSOlUTNí NEDOSTATEk 
ČASU A STRES – ODBýVáTE SVé OBlékáNí, ANEBO SI 
DáVáTE STEJNě ZálEŽET JAkO V Ty DNy, kDy NESPě-
cháTE? 
Před zrcadlem netrávím hodiny, ani když mám dostatek času, 
soustředím se na podstatné věci, v práci i při oblékání a líčení. 

můžeme pracovat 
s vlastními nápady, a propagovat tak českou módu

kDyŽ JSEM PřIŠlA NA TISkOVkU, kTERá MělA UPOZORNIT MéDIA NA JEDNU BáJEČNOU INIcIATIVU 
ZNAČky cANON V ČESké REPUBlIcE, NEVěDělA JSEM, ŽE SE TAM SETkáM S ŽENOU, O JEJíŽ SyMPA-
TIích Mě PřESVěDČí hNED PRVNí MINUTA. NEVíM, JAk NEJléPE TEN POcIT POPSAT – PROSTě TAk 
NěJAk SI PřEDSTAVUJI MODERNí TVář kOMUNIkAcE. VNíMAVOST, SNAhU VyJASNIT, cO JE TřEBA, 
ABSOlUTNí VSTřícNOST, ÚSMěV VykROUŽENý OPTIMIZMEM, ZáROVEň POkORU, I SNAhU UDělAT 
PRO FIRMU, k NíŽ PATří, PRVNí POSlEDNí, ANIŽ SE PřITOM ZTRácí DůSTOJNOST A OSOBITé Já. JMé-
NO EVA DOlEŽAlOVá, kORPORáTNí kOMUNIkAcE, JSEM ZNAlA Z MATERIálů PRO NOVINářE, AlE 
TO BylO TAk VŠE. POTé, cO JSME SI VyMěNIly PRVNích PáR SlOV, MI BylO JASNé, ŽE PřIPRAVíME 
ROZhOVOR, kTERýM VáM TROchU NAPOVíME:

Podle mě je přirozený vzhled mnohem příjemnější než vrstva 
make-upu a deseticentimetrové podpatky.

A JAk JE TO S VAŠí PříZNí FOTOgRAFII? FOTíTE RáDA? 
kTERé SNíMky JSOU PRO VáS NEJcENNěJŠí?
Fotím ráda. Mám ráda přístroje, které pomáhají získat skvělé 
výsledky i v horších světelných podmínkách. 
Nejcennější fotografie však nemusejí vynikat technickou kva-
litou, může je udělat malý kompakt. Fotky rodiny, momentky 

z cest po světě, které vyvolávají příjemné vzpomínky. Takové 
obrázky mám nejradši.

VE VAŠí SPOlEČNOSTI MáTE NA STAROST kORPORáTNí 
kOMUNIkAcI. TO NENí JEDNODUchá POZIcE. PřESTO 
JSTE NESMíRNě POZITIVNí ČlOVěk, VyZAřUJE Z VáS 
VlíDNOST, VSTřícNOST A POROZUMěNí. NEBOJíTE SE, 
ŽE SE ČASEM „ROZDáTE“? NEUBýVá VáM SIl?  
Trh, na němž působíme, je tvrdý a rychle se vyvíjí. Marketing 
se tomu musí přizpůsobit. Vysoké nároky v práci ale vyvažuje 
tým lidí, se kterými pracuji, a samotná skutečnost, že mě tahle 
práce prostě baví. 
když mám pocit, že je toho hodně a že mi dochází energie, 
stačí mi pár hodin odpočinku, aktivního při sportu i obyčejné-
ho lenošení s knížkou na pohovce. chodit do práce unavená a 
nepříjemná i sama sobě, to by asi nemělo smysl.

za odpovědi střižené na míru poděkovala Eva Brixi
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BEZ PRAcíhO PRáŠkU SI NEDOVEDU PřEDSTAVIT ŽáD-
NOU DOMácNOST. VáŠ PERSIl SE STAl DOSlOVA kOU-
ZElNíkEM. ČEMU VDěČí hlAVNě ZA SVOJI OBlIBU? JE 
TO SkUTEČNě ŠPIČkA TEchNOlOgIí, ANEBO PRAcUJE 
REklAMA ZA VáS?
Samozřejmě, že je Persil nejlepší (smích). V loňském roce 
předběhl Persil v České republice poprvé svého konkurenta  
v segmentu prémiových pracích prášků a stal se jedničkou na 
trhu.  Za tyto úspěchy vděčíme nejen skvělé technologii, kte-
rá se vždy snaží být o krok před ostatními. Podílí se na nich 
celé týmy lidí – pracovníci ve výzkumu, kteří odhalují přání 
spotřebitelů,  pracovníci v marketingu – ti se starají o to, aby 
tyto výrobky byly uvedeny na trh ve smysluplném konceptu, 
s vhodným obalem a reklamou. Tým obchodních manažerů 
zase výrobky umístí do obchodů, kde si je spotřebitel koupí. 
Naším cílem bylo vždy udávat tempo a na trh dodávat pro-
dukty v nejvyšší kvalitě. Za těch sto let, kdy je Persil na trhu, 
přišel s několika převratnými inovacemi – byl to první prášek 
pro automatické pračky, první bezfosfátový prášek nebo prv-

byla to pro mě výZva
a já výzvy miluji

VZPOMíNáM SI, JAk JSEM SI PODáVAlA RUkU S gENERálNí řEDITElkOU hENkEl ČR BIRgIT REchBER-
gER TěSNě POTé, cO DO TéTO FUNkcE NASTOUPIlA. BylO TO NA JEDNOM SPOlEČENSkéM VEČERU  
V cENTRU PRAhy, kDE JSME SE DOhODly NA ROZhOVORU, NA kTERý POTé STálE NEZBýVAl ČAS.  
OD Té DOBy JSEM BylA PříTOMNA MNOhA TISkOVýM kONFERENcíM, kDE BIRgIT REchBERgER 
VySTUPOVAlA A háJIlA BARVy ZNAČky, PRO NIŽ PRAcUJE. VŽDycky JSEM Jí ČETlA Z TVářE, ŽE JE 
SIcE RáDA S NOVINářI, AlE ŽE SI PřEJE, ABy STIhlA JEŠTě SPOUSTy DAlŠích ÚkOlů, O NIchŽ NA 
DálkU PřEMýŠlElA. NENí SE ČEMU DIVIT. DEN Má POřáD JEN 2� hODIN. A TO JE PRO NáS VŠEchNy 
MálO. ŽE NASTUPOVAlA DO POZIcE ŠPIČkOVé MANAŽERky S TAk MAlýM DíTkEM, JAk SE DOČTETE, 
BylO PODlE MNE hODNě ODVáŽNé. JAk SE Jí VůBEc PODAřIlO DělIT MyŠlENky PROFESE A MATEř-
SkéhO POSláNí? JAk SI TO VŠEchNO DOkáZAlA ZORgANIZOVAT? NEBylO Jí SMUTNO? O TOM VŠEM 
VŠAk NáSlEDUJící řáDky NEJSOU. PATří SPíŠE ZNAČcE hENkEl, kTERá hlAVNě NáM, ŽENáM, hOD-
Ně POMáhá.

ní gel. A reklama? Ta je pro naše výrobky neméně důležitá. 
Můžete mít výborný produkt, ale pokud o něm nikdo neví, na 
trhu nebudete úspěšní. Persil byl na začátku minulého století 
jedním z prvních výrobků s reklamou. Pak následovala legen-
dární tvář značky „Dáma v bílém“ nebo první televizní reklama 
v Německu.  

PřEDPOkláDáM, ŽE Vy SAMA JSTE SI V lETOŠNíM 
PRVNíM POlOlETí ANI NEODDychlA, NEBOť AkTIVIT 
k PRAcíM PRáŠkůM JSTE MělI NEPOČíTANě. OSTATNě 
– cO DěláTE VE chVílI, kDy SE VáM ZDá, ŽE PřESTá-
VáTE ZVláDAT BěŽNý STRES?
Máte pravdu, tento půlrok byl trošku náročnější, ale před 
sebou máme až do Vánoc také spoustu aktivit. Zavádíme na 
trh varianty gelů všech našich pracích prášků, a to si vyžádá 
také spoustu energie. když o tom tak přemýšlím, máme napil-
no vlastně celý rok. Abychom to tempo zvládli je třeba občas 
vypnout a relaxovat. Já si nejlépe odpočinu se svojí rodinou. 
Svému tříletému synovi se snažím věnovat, jak jen to jde. Rádi 
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„V drtivé většině používají naši klienti Expres půjčku na dovybave-
ní bytu či nákup automobilu. V poslední době ovšem zaznamená-
váme také případy, kdy klienti využívají Expres půjčku na financo-
vání svatby či svatební cesty,“ řekla Veronika karlišová, 
manažerka spotřebitelských úvěrů gE Money Bank. 
Svatba se stává odrazem životního stylu. lidé si 
chtějí svůj svatební den zapamatovat a věnují mu 
jak hodně úsilí v podobě příprav, tak i stále více 
finančních prostředků. Dle průzkumu a zkušeností 
svatebních agentur jsou to především ženy, které 
mají výběr a organizaci příprav svatebního dne na 
starosti. Muži většinou pouze hlídají finance. 
V oblibě jsou svatby na volných prostranstvích jako 
jsou zahrady, parky a louky, na nádvořích starých 
hradů, zahradách hotelů či na zámcích. Svatby 
na romantických místech přispívají k uvolněnější 
atmosféře. Stále častěji jsou také svatby laděny do 
jedné barvy či jednoho tématu. 
„Zaznamenáváme obecný trend zájmu o svatby na 
netradičních místech, jako jsou jachty nebo skalní 
výběžky nad mořem. Svatby v zahraničí se také těší 
stále větší oblibě. Exotickou svatbu, například na 

češi Se nebojí půjčit si peníze na svatbu 

PODlE PRůZkUMU, kTERý gE MONEy BANk PROVEDlA MEZI TřIcETI SVATEBNíMI SAlONy A AgENTU-
RAMI kOORDINUJícíMI SVATBy, UTRácEJí ČEŠI ZA SVATBy STálE VícE PENěZ. hITEM JSOU ORIgINál-
Ní SVATBy NA MíRU, PřESNě PODlE PřEDSTAV SNOUBENců. V PRůMěRU SE cENA SVATBy POhyBUJE 
OkOlO �00 TISíc kORUN, AlE V PříPADě NETRADIČNích SVATEB ČI SVATEB V EXOTIckých ZEMích 
SE JEDNá O ČáSTkU JEŠTě DAlEkO VyŠŠí. NAVíc SE VýDAJE VyNAlOŽENé NA SVATBy kAŽDOROČNě 
ZVyŠUJí. STOUPá TAké POČET SNOUBENců, kTEří SI NA VySNěNý SVATEBNí DEN ČI „líBáNky“ NEVá-
hAJí VZíT PůJČkU.

Příklad svatby za necelé 2 tisíce korun měsíčně 
(Expres půjčka v hodnotě �00 000,- kč, měsíční splátka �9�9,82,- kč, RPSN  
�2,99 %, doba splatnosti 72 měsíců)

Romantická svatba v zámeckém parku (zámek kynžvart)  cena (kč)
pronájem prostor včetně květinové výzdoby a poplatku za svatbu 9000
hostina pro �0 hostů a ubytování pro �0 svatebčanů 50 000
cukroví, dorty, výslužka pro svatebčany �0 000
svatební kytice 3000
kadeřník/vizážista 2500
šaty pro nevěstu a ženicha 9000
Prstýnky 5000
svatební oznámení 2500
Fotograf 3000
Rezerva 6000
celkem �00 000

Seychelách či v Polynésii, je totiž možné spojit se svatební ces-
tou,“ uvedla Martina Batalová, majitelka svatební, společenské 
a cestovní agentury l´armonia, s. r. o. (tz)

cestujeme, mám ráda moře a sluníčko. Ráda také sportuji, moc 
mě baví volejbal a miluji tanec. Na ten mi ale v poslední době 
nezbývá moc času. 

BýT V MANAŽERSké POZIcI TAk ATRAkTIVNí FIRMy 
JAkO JE hENkEl ZNAMENá TAké hODNě SE UČIT. cO 
JSTE NAČERPAlA U hENkElA Vy?
Firma henkel je mým zaměstnavatelem již �5 let, nastoupi-
la jsem na stáž ještě při studiu na vysoké škole. A zatím nebyl 
důvod měnit. líbí se mi duch rodinné firmy, který je u nás 
opravdu znát. lidé by se v práci měli cítit dobře, vždyť v ní trá-
ví mnohdy více času než se svojí rodinou. A také mi imponuje, 
že pracuji pro lídra na trhu, firmu, která má výbornou image, 
obrovský potenciál a výsledky. když jsem navíc dostala nabíd-
ku vést českou pobočku, dlouho jsme neváhala. Byla to pro mě 
výzva a já výzvy miluji. 

PřI ROZhODOVáNí OBEcNě VycháZíTE Z NEJRůZNěJ-
Ších VýZkUMů, ANAlýZ ATD. URČITě VáM NěkTERý 

Z TAkOVých MATERIálů POSkyTl OBRáZEk O TOM, 
JAká JE VlASTNě ČESká ŽENA, PříPADNě TA, kTERá 
Má VElký NEDOSTATEk ČASU. JAk BySTE JI DEFINO-
VAlA?
Mám pocit, že česká žena je nesmírně emancipovaná. Snaží 
se stíhat kariéru i rodinu, s tím se v západní Evropě moc často 
nesetkáte. Tam se na ženy, které mají malé děti a pracují, čas-
to pohlíží skrz prsty. V Čechách mají ženy cestu nahoru snazší. 
Také mám pocit, že česká žena má vkus a je čím dál náročnější 
na kvalitu zboží, které kupuje. Ví, že si může ze široké nabídky 
na trhu vybírat. A takový trh je pro nás výzvou. 

MySlíTE SI, ŽE PřIJDE DOBA, kDy BUDOU ŽENy SPě-
chAT MéNě NEŽ MUŽI?
Myslím, že trošku zpomalit to zběsilé životní tempo by bylo dobré 
nejen pro ženy, ale i pro muže. Najít si čas na rodinu, přátele, koníč-
ky, to by mělo být samozřejmostí. Na druhou stranu – ženy přece 
stihnout deset věcí najednou, na rozdíl od mužů. Umění zorgani-
zovat si čas by možná mnoha lidem zpříjemnilo život. Možná by se 
time management měl vyučovat na školách (smích). 

TřEBA By k TOMU DOPOMOhly PRAcí PROSTřEDky 
A PRAČky, kTERé By Byly I S VElkýM PRáDlEM hOTO-
Vé ZA PěT MINUT… VěříM, ŽE TO NENí PRO hENkElA 
ScIENcE FIcTION…
Nevím, jestli by pět minut na vyprání stačilo, ale nové techno-
logie vyvíjíme neustále. Bude záležet na našich spotřebitelích, 
o jaké inovace si řeknou. Naše pozornost se v posledních letech 
soustřeďuje především na ekologii. chceme, aby naše produkty 
byly k přírodě co nejšetrnější. 

za slova, která se s chutí čtou, poděkovala Eva Brixi 
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kategorie prostředků do myček na nádobí je v současnosti 
jednou z nejdynamičtějších a nejrychleji rostoucích v České 
republice. V roce 2006 dosáhl český trh těchto prostředků hod-
noty 558 milionů korun, což představuje nárůst �� % v porov-
nání s předchozím rokem. V roce 2006 se tak v České repub-
lice prodalo 5229 tun prostředků do myček a penetrace trhu 
dosáhla �6 % . 
Ačkoli v letech 2003 až 2006 došlo v kategorii prostředků do 
myček na nádobí k nárůstu hodnoty trhu o 233 milionů korun, 
tedy o 72 % (Memrb, 2006), Česká republika v tomto segmen-
tu stále ukrývá obrovský potenciál. Vyplývá to z porovnání  
s ostatními západoevropskými zeměmi, kde je kategorie pro-
středků do myček několikanásobně větší. Zatímco v České 
republice penetrace trhu dosahuje �6 %, v zemích západní 
Evropy se pohybuje kolem 50 %, v Německu je to dokonce 
80 %.
Podle velikosti segmentů trhu pro-
středků do myček na nádobí byl ten 
český v roce 2006 rozdělen násle-
dovně: nadpoloviční podíl zaují-
maly tablety (5� %), po nich násle-
dovaly prášky (20 %). Zbývajících  
29 % představovaly aditiva jako soli, 
oplachovače, čističe myčky a deo 
produkty. 
Jediné dvě prémiové značky – Somat 
a calgonit – v roce 2006 kontrolova-
ly téměř 85 % českého trhu. Zbylých  
�5 % zaujímaly privátní a ekonomické 
značky. Ty ovšem v posledních letech 
zaznamenávají pokles nebo stagnaci. 
Somat naopak jako jediný vykazuje 
trvalý podílový růst (od roku 2003 do 
roku 2006 o 8,� procentních bodů) a 
je nejdynamičtější značkou v České 
republice. Stále tak upevňuje svou 
pozici silné dvojky. letos v březnu 

myčKa – naše skvělá kamarádka

byla navíc na český trh uvedena novinka 
Somat 7…
Z hlediska účinnosti spotřebitelé na trhu 
nenajdou lepší prostředek než Somat 7. 
V průběhu května letošního roku to pro-
kázal nezávislý institut Tensio consult  
v Německu, jež se zabývá testováním 
čisticích prostředků. Z jeho testů pod-
le mezinárodně uznávané metody IkW 
vyplynulo, že nový Somat 7 je výrazně 
lepší než jeho prémiový konkurent na 
čtyřech druzích skvrn (čaj, maso, vaječ-
ný žloutek a vejce, mléko), a nabízí tak 
nejlepší recepturu na českém trhu. Tyto 
výsledky potvrdil i Technický a Zkušební 
Ústav Stavební Praha. Somat 7 spotřebi-
telům navíc nabízí i nejvýhodnější cenu. 

Uvedení nového Somatu 7 na český trh provází od března 
silná marketingová kampaň. „V rámci našich aktivit jsme při-
pravili televizní reklamní spot a zaměřujeme se na masivní 
podporu Somatu 7 v místě prodeje,“ uvedla Michaela Duš-
ková, brand manažerka značky Somat henkel ČR a doplnila: 
„V uplynulých měsících již probíhaly některé speciální akti-
vity ve vybraných řetězcích, v nichž budeme i nadále pokra-
čovat.“ 
„Pro nadcházející období jsme připravili Somat za testovací 
cenu, kde budeme nabízet 60 tablet za �99 kč (tzn. � table-
ta 3,32 kč). Zákazník tak ušetří až �0 % oproti běžné ceně 
Somat, až �8,8 % oproti prémiovému konkurenčnímu pro-
středku 5v�, a dokonce 56 % oproti konkurentu vše v jed-
nom. chceme také nabídnout naši nejlepší tabletu novým 
spotřebitelům.“ (tz) 

POhROMA! NěcO SE STAlO S MyČkOU! TIché ZUřENí, BEZMOcNOST. URČITě TO ZNáTE. ČAS, kTE-
Rý UŠETříTE NEMyTíM NáDOBí, SE POČíTá. A ŽE BySTE TEN SVůJ PODNIkATElSký ČI MANAŽERSký 
Měly VěNOVAT ŠPINAVýM TAlířůM A hRNcůM? ZROVNA TEď, kDyŽ SE NA VáS VAlí JEDNA POVIN-
NOST ZA DRUhOU? ČEkáTE PříBUZNé, kONČí DOVOlENá, ZA TýDEN SE U VáS MAlUJE… A VE FIRMě, 
ANI NEMlUVIT…
AlE NEBOJTE SE, OPRAVář SE DOSTAVí. JE TO PřEcE VáŠ ANDěl STRáŽNý. MEZI TíM SI MůŽETE hlA-
VU OSVěŽIT NáSlEDUJícíMI INFORMAcEMI.

Role moderátora nedávné tisko-
vé konference v Praze, na které 
firma Henkel ČR představila trh  
s protředky do myček na nádobí 
a nejmodernější tablety SOMAT 
7, se ujal  Martin Zounar
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mínají pouze na škrábance. Návrhářka liběna Rochová najezdí 
ročně �000 kilometrů a rychlá auta miluje, žádnou havárii ale na 
silnici nezpůsobila. „Myslím, že ženy zdaleka nejsou tak špatné 
řidičky, jak tvrdí muži. Jen možná nemají moc příležitostí k říze-
ní, zvlášť pokud je v rodině jen jedno auto,“ podotkla čerstvá 
majitelka nového sporťáku. Také exministryně Petra Buzková 
přiznala, že patří k razantnějším řidičům. „Neumím si předsta-
vit, že bych jezdila v malém autě. líbí se mi vozy středně velké, 
nižší, se silnějším motorem a dobrým zrychlením. Takové auto 
je bezpečné.“
Anketa vyvrátila zažitý názor, že ženy vybírají hlavně podle 
vzhledu, i když i ten hrál svoji roli – například pro Zlatu Ada-
movskou tak ze 30 %. „Důležitější než vzhled je pro mě to, co 
auto umí, jaké má technické vychytávky, kolik se toho do něj 
vejde a kolik má airbagů,“ řekla herečka. Trochu větší význam 
vzhledu přikládaly dámy ze světa designu. „V člověku samo-
zřejmě bojuje praktičnost a nepraktičnost. Sama dám spíše na 
efekt a spokojím se pak třeba i s menším úložným prostorem,“ 
přiblížila své subjektivní hodnocení liběna Rochová. Podobně 
se vyjádřila majitelka modelingové agentury Milada karasová. 
„Vybírám hlavně na oko, musí se mi líbit především zadek. Pak 
se ale taky zamyslím, jestli má to auto i nějaké praktické výho-
dy,“ prozradila. (tz)

audi 
je lady car 2007

POROTA SlOŽENá ZE ZNáMých OSOB-
NOSTí ZVOlIlA Z EXPONáTů VElETR-
hU NEJlEPŠí AUTO PRO ŽENU – lADy-
cAR 2007. MODEl AUDI S5 ZVíTěZIl 
V kATEgORII „AUTO SNů“ A S NEJVěT-
ŠíM POČTEM BODů SE ZáROVEň STAl 
ABSOlUTNíM VíTěZEM. VýSlEDky Byly 
SlAVNOSTNě VyhláŠENy NA SPOlE-
ČENSkéM VEČERU AUTOSAlONU 2007  
V ČERVNU V BRNě.

O výběru rozhodovalo deset českých celebrit ze světa show-
businessu i podnikání, například herečka Zlata Adamovská, 
moderátorka hana heřmánková, podnikatelka Olga girstlová, 
módní návrhářka liběna Rochová, advokátka Petra Buzková, 
majitelka modelingové agentury Milada karasová a další. Na 
výstavišti dámy strávily celý den, navštívily třicet expozic a 
prohlédly si na �50 vozů. „Volba to vůbec nebyla jednoduchá. 
Velmi jsme přemýšlely, co bude rozhodujícím prvkem, a do 
výběru jsme zapojily i ženské cítění. Stejně jako partnera pro 
život – muže – si vybíráme i partnera pro každý den – auto, 
ve kterém často trávíme více času než s manželem a vozíme  
v něm své nejbližší. Ale také máme své sny, a proto jsme 
vytvořily dvě kategorie.“ (ve druhé kategorii „Praktické auto“ 
zvítězil model jiné značky). Těmito slovy uvedla verdikt 
poroty její předsedkyně Olga girstlová, generální ředitelka  
giTy, a. s.
Absolutním vítězem celé ankety se stalo sportovní kupé Audi S5, 
které právě vstupuje na trh a na Autosalonu je představil fotba-
lový brankář Petr Čech. Z parametrů vozu Audi S5 je znát, že ženy 
milují sílu a rychlost stejně jako muži. Vidlicový osmiválec ohro-
muje výkonem 260 kW (35� k), maximálního točivého momentu 
��0 Nm dociluje již od 3500 otáček a zrychlení z místa na „stov-
ku“ zvládá již za 5,� sekundy. 
Porotkyně jsou zkušenými řidičkami a mnohé přiznaly, že rády 
přidají plyn. Vždycky ale myslí na bezpečnost a z nehod si vzpo-
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PIVO. NáPOJ, kTERý PATří k ČEchůM. k NAŠí chUTI, PRESTIŽI, gURMáNSTVí, kUlTUřE. SOUVISí  
S MNOhA OBORy – Ať UŽ JE TO chEMIE, SklářSTVí, DESIgN, gASTRO, MARkETINg, ETIkA, VěDy 
lékAřSké. UMíRNěNé POPíJENí PIVA JE ZDRAVéMU ČlOVěkU PROSPěŠNé, OSTATNě O TOM BylO 
NAPSáNO JIŽ MNOhO. JAké VŠAk JSOU NáZORy ŽEN A MUŽů NA PITí NáRODNíhO NáPOJE, NA ČES-
ké PIVO, kTERé JE NEJlEPŠí NA SVěTě? JAk JINAk NEŽ ROZDílNé.

V září 2006 byly v rámci projektu 
kontinuálního sledování českého 
veřejného mínění Naše společnost, 
které provádí centrum pro výzkum 
veřejného mínění Sociologického 
ústavu Akademie věd ČR, zopa-
kovány některé otázky, které byly  
v roce 200� součástí výzkumného 
tématu hospody a pivo v české spo-
lečnosti.

Mezi nejvýraznější zjištění patří, že 
konzumace piva českými občany 
mírně klesá a vzorce spotřeby se 
pomalu dostávají do souvislosti  
s ekonomickým postavením kon-
zumentů. Tyto trendy se mezi lety 
200�  a 2006 projevily v mnoha kon-
krétních souvislostech, z nichž lze 
vyjmenovat například: 
l� �zmenšení celkového podílu lidí, 

kteří podle svých slov alespoň 
někdy pijí pivo, a to zejména 
mezi ženami,

l� �pokles objemu konzumace piva 
českými občany, a to zejména 
muži,

l� �zmenšení podílu lidí, kteří si pivo 
nejraději objednají při návštěvě 
restauračního zařízení.

Na druhé straně se však objevují 
také signály o tom, že čeští konzu-
menti si začínají stále více vybírat 
mezi jednotlivými produkty. Mezi 
lety 200� a 2006 mírně narostl podíl 
těch, kteří si vybírají pouze někte-
ré značky nebo pivovary, plynule 
narůstá také podíl takových, kteří 
záměrně preferují pivo z pivovarů, 
které působí v regionu jejich byd-
liště.
Jak je patrné z podrobnějších analýz 
výsledků výzkumu, za tendencemi 
ke snižování spotřeby i větší výbě-
rovosti částečně stojí ekonomické 
aspekty. Ty však prozatím v českých 
podmínkách (s jejich absolutní i 
relativní cenou piva) nelze přece-
ňovat, o čemž mimo jiné svědčí 
také stále převládající přesvědčení 
konzumentů, že si své pivo vybírají 
spíše podle jeho chuti než-li ceny. 
Podstatný podíl na těchto proce-
sech proto dosti pravděpodobně 
mají postupné proměny chování 
a postojů ve společnosti obecně a  
k českému pivu speciálně. (tz)

pivo, ženy a muži
Průměrné množství piva konzumovaného týdně muži 
a ženami v letech 2004–2006.

Vzájemné preference chuti a ceny při výběru piva v roce 2006.

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, Naše společnost 09/2004, 09/2005, 09/2006

Výběr piva vyrobeného v regionu v letech 2004–2006 
u mužů a u žen.
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Úspěch má mnoho podob, a proto záleží na 
každé z dam, kterou cestu si zvolí – mateřství, 
šťastnou a zdravou rodinu, kariéru úspěšné 
podnikatelky…, anebo cestu kompromisu a 
kombinaci více možností.
„cílem ,MUŽe

,
 je pořádat pro ženy pravidelné 

tematické konference a neformální setkání, 
která přinesou praktický návod, jak si dobýt 
své místo ve společnosti, jak zůstat přirozená, 
jak být úspěšná,“ uvedla Eva Čejková. Setkání 
a konference jsou velmi atraktivní, také proto, 
že se jich účastní významné osobnosti. Všech-
ny účastnice tak mají možnost vyměnit si  
s nimi zkušenosti, názory či kontakty.
„Do budoucna bychom rádi vytvořili manuál 
moderní praktické ženy = MANUál ÚSPěŠNé 
ŽENy („MUŽ“) v tištěné podobě,“ dodala Eva 
Čejková. První výroční konference projektu 
měla název Jak zaujmout ve společnosti. Usku-
tečnila se 26. května 2007 pod patronátem paní Elišky haškové 
coolidge. Odbornou část zahájila moderovaná diskuze na téma 
Česká žena na cestě k úspěchu. Jejími hlavními aktérkami byly 
dvě významné dámy: Miroslava Němcová (�. místopředsedky-
ně Poslanecké sněmovny PČR) a Eliška hašková coolidge (první 
dáma etikety a společenského chování). Pro velký zájem bude 
téma Jak zaujmout ve společnosti zopakováno na podzim. 
V rámci charitativní části projektu je na webových stránkách 
www.manualzeny.cz k prodeji speciální náhrdelník, který pro 
„MUŽe“ vytvořila společnost Pearl Bohemica. Výtěžek z prodeje 
poputuje ženě z Nadačního fondu SlUNcE pro všechny. 
Na webových stránkách je rovněž možné soutěžit o zajímavé 
ceny – až do poloviny září to je například exkluzivní soutěž  
o celodenní kurz etikety a společenského chování s paní Eliškou 
haškovou coolidge. 
Tým Manuálu úspěšné ženy připravuje další téma Umění úspěš-
né komunikace, o které projevily ženy velký zájem. A v roce 
2008 se můžete těšit na tato témata: Matkou na plný úvazek, 
Život začíná ve třiceti, kariéra a profesní růst a Denní režim a 
vyvážená strava. 

Sledujte novinky na www.manualzeny.cz.  (tz)

ORIgINálNí PROJEkT MANUál ÚSPěŠ-
Né ŽENy („MUŽ“), PRůVODcE NA cESTě  
k ÚSPěchU PRO kAŽDOU ŽENU, 
ZAlOŽIlA EVA ČEJkOVá, JEDNATElkA 
SPOlEČNOSTI cONPRO, S. R. O. NEJDE O 
PROJEkT, kTERý By VychOVáVAl POD-
NIkATElky A MANAŽERky, JAk By SE NA 
PRVNí POhlED MOhlO ZDáT, JDE O PRO-
JEkT, JENŽ POMáhá ŽENáM NA cESTě ZA 
ÚSPěchEM. 

manuál ÚSpěšné 
ženy = „muž“

Miroslava Němcová, Milada Karasová, Eva Čejko-
vá a Eliška Hašková Coolidge
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Ženy se po odchodu do důchodu potýkají s většími finančními 
problémy než muži. Přibližně 50 % respondentek v důchodo-
vém věku uvedlo, že jejich příjem je  „nedostatečný“ nebo „zcela 
nedostatečný“. Stejný názor má �� % mužů – důchodců. I přes 
horší finanční situaci jsou však ženy stejně šťastné jako jejich 
protějšky. Přibližně 86 % mužů i žen uvedlo, že po odchodu do 
důchodu jsou „docela šťastní“ nebo „velmi šťastní“. V rámci kate-
gorie ekonomicky aktivních jsou ženy dokonce šťastnější než 
muži (9� % ku 89 %). 
Výsledky se liší podle jednotlivých zkoumaných zemí. Nej-
spokojenější důchodkyně žijí na Novém Zélandu, v kanadě a 
Austrálii, kde se za docela či velmi šťastné označilo přibližně 
95 % z nich. To kontrastuje s výsledky ze tří středomořských 
zemí – Portugalska, Španělska a Itálie, kde více než čtvrtina  
(v Portugalsku dokonce �0 %) dotazovaných důchodkyň uved-
la, že šťastné „nejsou“ nebo „vůbec nejsou“. V těchto zemích 
také kolem 70 % žen označilo svůj důchod jako „nedostatečný“ 
nebo „zcela nedostatečný“.
Zkoumány byly i asociace, které se v souvislosti s odchodem 
do důchodu lidem vybaví. U žen v důchodovém věku bylo 
zaznamenáno více negativních asociací než u mužů – například 
v Belgii spojuje samotu, smutek, nudu a zbytečnost s důcho-

dem 36 % důchodkyň a jen 2� % 
důchodců.
Další zkoumanou oblastí byly 
představy o ideálním věku pro 
odchod do důchodu. V osmi 
zemích ze šestnácti by pracující 
ženy chtěly odcházet do důchodu 
dříve než muži, zatímco na Novém 
Zélandu, ve Španělsku a ve Spoje-
ných státech by chtěly ženy praco-
vat do vyššího věku (přibližně do 
57 let, o rok více než muži v těchto 
zemích). 
Výzkum AXA Retirement Scope 
2007 si klade za cíl zjistit, jaké jsou 
představy ekonomicky aktivního 
obyvatelstva o době po odchodu do důchodu, a srovnat je  
s pohledem nynějších důchodců. Zkoumán byl i přístup jedinců 
k finančnímu plánování důchodového věku. Výzkum proběhl  
v šestnácti zemích světa, tázáno bylo celkem �� 590 respon-
dentů.  letos poprvé byla do tohoto výzkumu začleněna Čína, 
příští rok bude výzkum rozšířen i o Českou republiku.  (tz)

ženy v důchodu 
jsou stejně šťastné jako muži i přes větší finanční obtíže

ŽENy JSOU PO ODchODU DO DůchODU STEJNě ŠťASTNé JAkO MUŽI, I kDyŽ JEJIch FINANČNí SITUA-
cE JE hORŠí. VyPlýVá TO Z cElOSVěTOVéhO VýZkUMU SkUPINy AXA. NEJŠťASTNěJŠí DůchODkyNě 
ŽIJí NA NOVéM ZélANDU, V kANADě A AUSTRálII, NEJMéNě ŠťASTNé NAOPAk V JIŽNí EVROPě. MEZI 
EkONOMIcky AkTIVNíMI JE DOkONcE VícE ŠťASTNých ŽEN NEŽ MUŽů.

TAWAN – další centrum thajských masáží v hotelu President
Abychom byli svěží, odpočatí a ještě lépe zvládali své 
povinnosti, musíme také odpočívat a relaxovat. Což zkusit 
třeba thajské masáže? 

Největší soustředění thajských masáží u nás – TAWAN – najde-
te v hotelu President v Praze. V dubnu zde otevřeli již druhé 

centrum. Je součástí 
hotelových lázní, které 
kromě fitness, sauny 
a jacuzzi nyní nabízejí 
také právě řadu thaj-
ských masáží.
V centru je vám k dis-
pozici pět samostatných místností, které slouží pro různé typy 
procedur. Vybrat si můžete z těch tradičních, jako je například 
klasická thajská masáž, aromatická olejová masáž, či masáž 
obličeje a nohou, ale i ze speciálních, např. detoxikační masáž či 
zeštíhlující masáž. Moc příjemné je pak ještě relaxovat v malém 
čajovém salonku.
klasická thajská masáž se provádí v téměř nezměněné formě již 
více než 2000 let. Je kombinací tradiční čínské medicíny a sta-
rověké indické ajurvédy. Je založena na léčebné teorii vnitřních 
energetických drah zvaných SEN, které do našeho těla rozvádě-
jí životní energii. Tradiční thajská masáž pomáhá zmírnit bolest, 
zbavuje stresu a stresových poruch. Posiluje nervový systém, 
klidní mysl a přivádí pocit harmonie.
„Zvolili jsme si název TAWAN, protože to znamená ‘slunce’. 
Stejně jako slunce i thajské masáže dodají tělu energii a navo-
zují pocit pohody,“ řekla majitelka center TAWAN, paní Jiřina 
Forejtková. Obchodní ředitelka hotelu President, lenka Žleb-
ková, dodala: „chceme, aby se hoteloví hosté u nás cítili co 
nejlépe, proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku hotelových 
lázní právě o thajské masáže. centrum TAWAN je otevřeno 
denně a slouží také veřejnosti. Věřím, že bude možnost dopřát 
si prvotřídní péči speciálně vyškolených thajských masérek a 
že si naše služby klienti oblíbí natolik, že je budou využívat co 
nejčastěji.“  (tz)

Klimatex a Sportisimo společně
Přední český výrobce funkčního prádla a oblečení klIMATEX 
a největší síť maloobchodních prodejen sportovního oble-
čení SPORTISIMO  prohloubí  spolupráci. 

klIMATEX a SPORTISIMO jsou partnery již od roku 2003, 
současná smlouva tak navazuje na úspěšnou součinnost 
a dobré zkušenosti na obou stranách. Součástí nové dlou-
hodobé spolupráce jsou, mimo jiné, také společné návrhy 
vizuálů prodejen, řešení prostor pro komunikaci v jednot-
livých prodejnách nebo příprava společných billboardů.

„Rozsáhlá síť prodejen a šíře sortimentu SPORTISIMA nám 
umožňuje přiblížit výrobky klIMATEX co největší skupině 
zákazníků. Nová forma spolupráce reaguje na náš nový mar-
ketingový koncept, kterým chceme funkční prádlo a oble-
čení klIMATEX ještě více zviditelnit. řetězec SPORTISIMO 
je v takovém případě skvělou volbou,“ řekl Jiří Procházka, 
odpovědný v klIMATEXu za marketing a PR.

V prodejnách najdou zákazníci jak tradiční výrobky společ-
nosti klIMATEX, tak i novou kolekci Fashion, kterou výrobce 
uvedl na trh teprve na jaře tohoto roku, a která se okamžitě 
stala nejpopulárnější produktovou řadou klIMATEXU. (tz)
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„Styl cOccINEllE je synonymem elegance a střídmosti. Nabízí 
módní výrobky oproštěné od sezonních výstřelků. Jsou urče-
ny současné, dynamické moderní ženě, která sleduje módní 
trendy, ale přitom je samostatná ve výběru. Ženě, která umí 
dobře skloubit estetický aspekt a praktické potřeby,“ uvedla  
s přehledem gabriela horáčková, manažerka značkové prodej-
ny cOccINEllE.
Značka cOccINEllE se zrodila v roce �978 v Parmě, v prostředí 
špičkové a excelentní italské módy. V průběhu let rozšířila svou 
nabídku o řadu doplňků, mezi kterými si každá žena může 
vybrat ten, který dotvoří její styl. Dnes cOccINEllE 
vyrábí a distribuuje kabelky, boty, peněženky, pás-
ky, diáře, klíčenky, rukavice, šály, šátky, klobouky, 
hodinky, bižuterii a speciální kolekce oblečení. 
luca Malavolta, Retail Manager cOccINEllE 
o úspěších této značky řekl: „Jedinečný styl, 
kvalita, inovativní materiály a citlivost k potře-
bám trhu proslavily tuto značku v Itálii i na 
mezinárodních trzích. Mimořádná pozornost 
věnovaná každé fázi procesu výroby a vysoce 
kvalifikovaná distribuce umožňují neustálé 
zvyšování obratů. V současnosti je cOccINE-
llE jednou z vedoucích značek na trhu  
v oboru kožené galanterie. Výrobky 
této značky se prodávají v široké síti 
značkových prodejen cOccINEllE,  
v obchodních domech a ve více než 
�350 multibrand prodejnách po 
celém světě.“
Podle slov gabriely horáčkové 

„nová značková prodejna cOccINEllE je připra-
vena vyjít vstříc potřebám a přáním svých zákaz-
nic, především širokou nabídkou a perfektním 
servisem. Pro zákaznice jsme připravili cOccINE-
llE clUB, který kromě možnosti získání věr-
nostní slevové cOccINEllE clUB cARD posky-
tuje svým členkám aktuální informace o nových 
kolekcích či speciálních prodejních akcích a 
nabídkách. Nezapomněli jsme ani na muže, kteří 
chtějí své partnerce věnovat hodnotný a stylový 
dárek dle jejího výběru. Proto jsme do nabídky 
zařadili také dárkové poukázky v hodnotě 2000, 
5000 a �0 000 korun, balené v originální dárkové 
krabičce cOccINEllE.“

V horkém, posledním jarním dnu, 20. června 2007 byla před-
stavena „tvář cOccINEllE pro ČR“ – herečka Daniela Šinkorová, 
která reprezentuje zákaznici s vysokými nároky na eleganci, 
styl a kvalitu doplňků dotvářejících originální a stylovou image 
úspěšné moderní ženy. O doplňcích značky cOccINEllE Dani-
ela Šinkorová pověděla: „cOccINEllE pro mne znamená doko-
nalý soulad decentní nadčasové elegance, nápaditého designu 
a vysoké kvality. Spojení dokonalosti provedení s rozmanitostí 
stylů doplňků cOccINEllE mi umožňuje dotvářet image s fan-
tazií a hravostí.“

Otázka Prosperity Madam Business  
pro Danielu Šinkorovou
cO OBDIVUJETE NA  MANAŽERcE ZNAČkOVé PRODEJ-
Ny gABRIElE hORáČkOVé?
 „Na gabriele horáčkové v roli majitelky a manažerky prodejny 
obdivuji odvahu a dobrý vkus, s nimiž do tohoto businessu 
šla. Výjimečná značka potřebuje širokou podporu, a to i vlast-
nostmi ženy, která bude za úspěch cOccINEllE na českém 
trhu zodpovědná.“  (tz, rix)

ZNAČkA cOccINEllE, VýROBcE EXklUZIVNích A STylOVých MóD-
Ních DOPlňků A OBUVI, SE PO PůlROČNí PAUZE VRáTIlA NA ČES-
ký TRh S NABíDkOU ŠIROkéhO SPEkTRA MóDNíhO ZBOŽí VySO-
ké kVAlITy. NOVý PROVOZOVATEl - SPOlEČNOST gABIN, S. R. O. 
- OTEVřElA V ČERVNU 2007 V REPREZENTATIVNích PROSTORách 
PRAŽSkéhO OBEcNíhO DOMU EXklUZIVNí ZNAČkOVOU PRODEJNU 
cOccINEllE.

preStižní  
módní ZnačKa

se vrátila na český trh

Nová exkluzivní značková 
prodejna COCCINELLE 

nabízí své služby na 
adrese: 

náměstí Republiky 1090/5, 
111 21 Praha 1  

(vstup do prodejny z Ulice 
u Obecního domu),

tel. +420 222 002 340, 
e-mail: info@coccinelle.cz, 

www.coccinelle.cz
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Přestože pro řadu lidí je základem dobrého vzhledu především 
oblečení a doplňky, za mnohem důležitější můžeme považovat 
celkový dojem, kterým naše osobnost působí. Měli bychom 
dbát na vzpřímenou chůzi, upravené vlasy, zdravou pokožku a 
nehty a v neposlední řadě pěkné zuby.   

Úsměv otvírá dveře našemu sdělení
Zdravé zuby jsou základem našeho příjemného vzhledu a měli 
bychom jim věnovat dostatečnou pozornost, aby zbytečně 
nekazily první dojem, který u okolí vzbuzujeme. 
Mezi základní zásady udržování zdravého chrupu patří přede-
vším omezení konzumace některých cukrů, které se štěpí přímo 
v ústech. Pokud sladkostem nemůžete odolat, jezte je společně 
s hlavním jídlem a zuby si po každém jídle důkladně vyčistěte. 
Dávejte přednost potravinám s nízkým obsahem cukru nebo 
slazeným umělým sladidlem. Pravidelně navštěvujte zubního 
lékaře a dentálního hygienistu. Myslete vždy na to, že zuby, stej-
ně jako dásně jsou živé, a proto je nutné je vyživovat.   

Nepřátelé našich pusinek
V ústní dutině je neustále přítomná řada mikroorganizmů, které 
žijí v rovnováze, a pokud nedojde k jejímu narušení, nejsou tyto 
mikroorganizmy nebezpečné. Za jednoho z největších nepřátel 
dutiny ústní jsou ne zcela oprávněně považovány cukry. cukry 
jsou ale pro naše tělo důležité a není vhodné je ze stravy zcela 
vyloučit. Sacharóza, neboli cukr se štěpí na glukózu a fruktózu 
až v trávicím traktu, takže působení organických kyselin vznik-
lých štěpením cukrů se může v ústech projevit pouze minimál-
ně. Špatný vliv na zubní sklovinu mají organické kyseliny a cuk-
ry vznikající konzumací např. bonbonů a ovoce, kdy k 
rozkladu cukrů dochází přímo v ústech. 
Zubní plak, jehož vznik 
je cuk-

KráSné Zuby jako psychologická hra

PřI kAŽDéM SETkáNí JE VElMI DůlEŽITý PRVNí DOJEM. lIDEM NA TO, ABy SI O NáS UDělAlI OBRá-
ZEk, STAČí POUhých 20 VTEřIN. PODlE SlOV PERSONAlISTů SE lIDSké PODVěDOMí ZAMěřUJE 
NA DETAIly, JAkO ÚSMěV, STISk RUky, VůNě A VZhlED. VyJáDřENO ČíSly, NA VyVOláNí URČITéhO 
DOJMU SE Z 55 % PODílí TO, JAk VyPADáME, Z 38 % hlAS A POUhýMI 7 % OBSAh SDělENí. POkUD 
TEDy chcEME NA SVé OkOlí PůSOBIT DOBRýM DOJMEM, MělI BychOM ZAČíT OD ZáklADU, TEDy 
OD NAŠEhO TělA.

ry podpořený, má schopnost obalit zub silnou vrstvou, kterou 
není možné odstranit pouhým vypláchnutím úst. cukr pak 
využívají bakterie, např. streptococus mutans, které vytvářejí 
kyselé produkty narušující minerální vrstvu skloviny, čímž může 
dojít ke vzniku kazu.

Signal na zavolanou
Značka Signal v červnu představila  na českém trhu novou zub-
ní pastu s vitaminy – Signal Nutri-Aktiv, která zastupuje zcela 
nový segment vyživujících zubních past. Novinka je obohacena 
o vitaminy E a F vyživující naše dásně a minerální sérum, které 
posiluje a chrání zubní sklovinu před útoky škodlivých bakterií. 
I ona může spolu s vaší dobrou vůlí začít pečovat o váš krásný 
úsměv a pěkné zuby. Ty jsou základem úspěšné komunikace 
mezi lidmi, která stoupá například také na poli nejrůznějčších 
obchodních jednání. Potvrdí vám to každý, kdo se točí kolem 
businessu – ať je to poradenská agentura, psychlog, zubař, 
nebo módní návrhář. Speciálně zubům svět  přikládá stále větší 
význam.
Studie ukázaly, že vitaminy E a F ze zubní pasty Signal Nutri-Aktiv 
pronikají do metabolické vrstvy dásní, kde se vitamin F stává 
součástí lipidů chránících buňky dásní a vitamin E se v této vrst-
vě dásní aktivuje.
Nová zubní pasta obsahuje složky, které bojují proti zubnímu 
plaku a zánětu dásní. 
Minerální sérum obsahující fluorid sodný a carrageenan posiluje 
zubní sklovinu zubů. Fluorid sodný je látka známá svou schop-

ností chránit zubní sklovinu před 
útoky bakterií tím, že jí dodává 
dostatečné množství minerální lát-
ky. Zároveň je výrazným pomoc-
níkem při pronikání prospěšného 
kalcia do zubní skloviny. 
Stejně jako všechny pasty této 
značky, i Signal Nutri-Aktiv obsa-
huje jemné čisticí částečky, kte-
ré pomáhají odstraňovat skvrny 

ze zubní skloviny.  (tz, rix)
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