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Pro ty, které násobí život
Eva Brixi

Síla je v zemi
Síla je v úsměvu
Beru si něco
Čeho víc dávám
Pokrok je v emoci
Na prahu vědy
Listuji do noci
V myšlenkách z vody
Tolik ti neříkám
Přesto víš Co by mne hnětlo 
Slunce se zahoupe
Roztaví světlo…
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BýT jEDNATElkOU fIRMy, kTERá jE klIENTůM hODNě 
NA OčíCh A kTERá Má NA TRhU VElMI DOBROU IMA-
gE, TO jE ASI VíCE NEŽ ZODPOVěDNOST SAMA. jAk 
SVOjI ROlI VNíMáTE?
Image TNT Express je vytvářena jednak kvalitou služeb, které 
poskytujeme, tak jejím vystupováním na veřejnosti. já svou roli 
vnímám podobně. Snažím se pozitivně ovlivňovat vnitřní chod 
firmy i její image směrem k zákazníkům. Mou prioritou je naši 
společnost dobře reprezentovat a dodržovat její principy. 

RyChlOST, PřESNOST, SPOlEhlIVOST – ATRIBUTy, 
kTERé k TNT NálEŽí. TAké O ŽENáCh SE TVRDí, ŽE 
jSOU, ZEjMéNA V MANAŽERSkýCh POZICíCh,  RyCh-
lé, PřESNé A SPOlEhlIVé. NEMáTE NěkDy, PřI SVéM 
PRACOVNíM ZATíŽENí, ChUť NěCO TřEBA VůBEC 
NEUDělAT? NASChVál, kDyŽ jSTE OByčEjNě lIDSky 
NAšTVANá, TřEBA I SAMA NA SEBE?
Samozřejmě, že mám občas chuť  smést ze stolu všechny doku-
menty a smlouvy, dát si nohy na stůl, otevřít pivo a zapálit si 
cigaretu. Protože ale nekouřím ani nepiji, tak zůstává jen u 
představ. V takových chvílích ve mně zkrátka zvítězí dáma hol-
dující zdravému životnímu stylu. Nutkání hodit všechno za hla-
vu ale mívám. 

lZE NěkTERé ZkUšENOSTI Z VEDOUCí POZICE VE fIR-
Mě PřENéST A UPlATNIT TřEBA V ChODU DOMáC-
NOSTI?  
Určitě ano. Stejně jako v práci, tak i doma se musíte umět 
rychle rozhodnout, třeba co uvařit k obědu. Musíte si stanovit 
priority, zda budete dříve žehlit nebo prát, a musíte ovládat 
schopnost vyjednávání, když chcete přesvědčit děti, aby vám 
pomohly. 

ChVílE PřEDVáNOčNí jSOU NáDhERNé A PlNé OčE-
káVáNí – jSOU VšAk TAké VElkýM STRESEM DOMA  
I V ZAMěSTNáNí, jAkO By SE BlíŽIl kONEC SVěTA. 
MáTE čAS NAkUPOVAT DáRky, PéCT CUkROVí A 

TěšIT SE NA PáR DNí VOlNA V BlíZkOSTI lIDí, kTE-
RýM S ChUTí VěNUjETE SVůj čAS?
Vánoce si opravdu vychutnávám. Pohodu a atmosféru vánoční-
ho období nevyměním za stres spojený s nákupem dárků ani za 
nic na světě, umíme se radovat i z maličkostí. V těchto chvílích 
si užívám pohody se svými dětmi a vážím si toho, že jsme spolu 
a že na sebe máme čas. Ručně pletená vánočka, kterou peču  
podle receptu od mé babičky, přítomnost mé maminky a vůně  
jejích vanilkových rohlíčků, rozsvícený stromeček, prskavky a 
vánoční koledy, to jsou prostě moje Vánoce. 

za slova, která nám pomáhají žít, poděkovala Eva Brixi

PřEDVáNOčNí čAS NáM NADělUjE VíCE EMOCí NEŽ jINé MěSíCE ROkU. V kAŽDé Z NáS jE ASI PEčlI-
Vě USChOVáN STříPEk DěTSTVí S VůNěMI, BARVAMI A OčEkáVáNíM. čASTO SE PRáVě V TéTO DOBě 
PTáM, jAk VlASTNě VNíMá šIROká VEřEjNOST MANAŽERky. jESTlI jENOM jAkO Ty hODNě USPě-
ChANé S MOBIlEM POD POlšTářEM, ANEBO jAkO Ty, kTERé SI SVé POVINNOSTI A RADOSTI jEN léPE 
ORgANIZUjí NEŽ BěŽNě ZAMěSTNANé ŽENy, A PROTO TOhO TEDy VíCE ZVláDNOU... OBRAZ NEj-
VyTíŽENější ByTOSTI NA ZEMI,  ŽENy RáZNé A ODhODlANé VšEChNO DOkáZAT URčITě PřEVAŽU-
jE. MANAŽERky jSOU Ty, kTERé SI úSPěCh fIRMy NA TRhU A čáSTEčNě I TEN SVůj VyPRACUjí DO 
POSlEDNíhO PUNTíkU, PROTOŽE ŽIVOT fIREMNí jE TEN, kTERý NEODPOUšTí. DáVá SICE PROSTOR 
PRO DOkONAlOU SEBEREAlIZACI, AlE ChCE TOhO ZPRAVIDlA MNOhONáSOBNě VíCE NEŽ BýVá 
VE VZTAhU ZAMěSTNAVATEl A ZAMěSTNANEC ZVy-
kEM. AlE I MANAŽERky, kTERé jSOU VE SVé PROfESI 
VElMI šťASTNé, jSOU TěMI, kTERé DOkáŽí ROZDáVAT 
I V jINé ROVINě, A PřIjíMAT VěCI PROSTé BEZ DIářE 
V RUCE. V RODINě PROSTřEDNICTVíM kAŽDODEN-
NíCh POVINNOSTí I SVOU PříTOMNOSTí PřI DNECh 
VýjIMEčNýCh. S BlíŽíCíMI SE VáNOčNíMI SVáTky jE 
V DUšíCh TěChTO DAM SNAD jEšTě VíCE MíSTA NEŽ 
kDykOlI jINDy. SlOVO Má jEDNATElkA SPOlEčNOS-
TI TNT ExPRESS čESká REPUBlIkA IVANA PROSECká:

manažerky 
mají také Vánoce
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EDITORIAl

jaký jsem měla den
Nevím, co mi nadělil horoskop na pátek 2�. listopadu. jisté však je, 
že jsem měla velké štěstí. Představte si, že jsem se dovolala všem, 
s nimiž jsem potřebovala mluvit. Bylo to jako výhra v loterii. Vyří-
dila jsem dokonce telefonáty, které jsem dlouho odkládala, hovo-
ry, nad jejichž uskutečněním jsem zbytečně otálela. Ale to nebylo 
všechno. A představte si, že jsem se dokonce se všemi obchodní-
mi partnery, známými i spolupracovníky dobře dohodla. 
Pravda, večer jsem již nevládla jazykem, natož myšlenkou, ale 
pocit z čehosi, co má smysl, byl silnější než únava. Sršela jsem 
energií a divila se, proč mi jde i přes pokročilou večerní hodi-
nu vše od ruky. Pak jsem na to přišla. Byl to den, v jehož roz-
břesku jsem si řekla: Vyhraj a vyhraješ. Bojuj, dokud nezvítězíš. 
Moc dobře jsem věděla, co by bylo potřeba ještě zvládnout. 
Dopředu jsem se z toho neradovala, byly to úkoly nadlidské. 
jak známo, obchodní komunikace s kladným výsledkem patří 
k nejtěžším disciplínám na světě.
Netuším, proč byli lidé tak skvěle naladěni, že zvedali telefony, 
že nebyli naštvaní, když jsem je obtěžovala ještě v pátek odpo-
ledne. Že mne vyslechli, usmáli se a přistoupili na moje návrhy či 
podmínky. Že by tolik jednotlivých náhod dohromady? To se mi 
moc nezdá. Věděla jsem však jedno. Ten den mi patřil – byla jsem 
v absolutní pohodě, dostala jsem sama sebe na špičku vyrovna-
nosti. V těch telefonátech to bylo určitě znát. Nejsem psycholog, 
i když – vlastně jsem, ale jen takový malý se dvěma známkami 
v indexu slavné někdejší fakulty žurnalistiky Univerzity karlovy. 
Mnohokrát jsem se přesvědčila, co všechno myšlenka zmůže, 
podá-li se vhodně. I taková ta obyčejná, prostá, jejímž prostřed-
nictvím toho druhého motivujete ke vstřícnosti. 
Anebo i ta, kterou motivujete sami sebe. jejímž prostřednictvím 
si vytyčujete cíle, jichž hodláte dosáhnout. Takový ten každo-
denní tělocvik o přeskočení laťky a překročení 
vlastního stínu. Překračujme, pokud to máme 
dovoleno, pokud se to od nás čeká. 
Až budete pod stromečkem rozbalovat dáreč-
ky a jeden si ukrutně přát, věřte, že tam určitě 
bude. A až si potají na Silvestra začnete do diáře 
na první stránku psát body, jichž se chcete držet, 
nezapomneňte kromě slovíčka „zhubnu“ připsat: 
vlídnost, úsměv, odvaha, radost, nápady. A přes 
tu stránku každý den listujte dál. Věřím, že se od 
Nového roku také dotelefonujkete všem hned 
napoprvé. Eva Brixi 
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ježíšek úřaduje na Božím Daru od �. prosince
Děti posílají ježíškovi dopisy s vánočním přáním odnepaměti, ale teprve čtrnáctým 
rokem můžou mít doručení nebeskému adresátovi úředně potvrzeno. V novodobé 
historii se ukazují případy, že kdejaký úřad chce být žádaným prostředníkem, ale 
málo platné, česká pošta na Božím Daru má s poštou nebeskou nejdelší spolupráci 
a nebi je nejblíže. Boží Dar je totiž nejvýše položené město ve střední Evropě. 
Od třetího do jedenadvacátého prosince tak mohou nejenom děti, ale všichni, 
kteří chtějí potěšit své přátele a známé přáním s razítkem Vánoční pošty, tedy  
s ouředním ježíškovským potvrzením, poslat vánoční přání na adresu: 
Vánoční pošta, 362 62 Boží Dar
Vánoční přání pěkně opatřete známkou a zpáteční adresou, vložte do obálky a 
pošlete na výše uvedenou adresu. A pak už nechte pracovat Vánoční poštu.
S podivem je zapotřebí podotknout, že ačkoli se nová doba vyznačuje spíše sklo-
nem k ateizmu než vyznáváním hodnot duchovních, zájem o Vánoční poštu roste 
každým rokem. Přesný počet listovních zásilek Pošta spočítat nedokáže, zájem o 
ježíšovské razítko však umí vyjádřit ve váhových jednotkách. V roce 2002 přišlo 
na Boží dar 285 kg přání, v roce 2005  se zájem zvýšil na ��5 kg a loni už přání 
přerostly pětistovku – na rovných 550 kg. Poštovní doručovatel, který má dopisy 
v ruce každý den, by počet zásilek možná odhadl přesně, ale z tiskového centra 
české pošty se dostáváme pouze ke kvalifikovanému odhadu – těch přání jsou 
prostě tisíce. 

Perličky na dně
❄   Vánoční přání nechodí pouze z české republiky. když řeknete kdejaký stát z 

Evropy, nebudete se mýlit. Výjimkou není ani vánoční přání třeba z Austrálie.
❄   Při běžném provozu zastanou poštovní povinnosti na Božím Daru dva lidé. 

Orážení vánočních dopisnic je ale skutečná řehole a vzhledem k narůstajícímu 
počtu přání dvě ruce s razítkem prostě nestačí. k místním pošťákům tak v pro-
sinci přibudou další dva poštovní brigádníci.

Pošta vydává ročně celou řadu příležitostných razítek, která „loví“ především fila-
telisté a sběratelé. jejich výjimečnost spočívá v tom, že se používají pouze několik 
dní a po určité době je velmi obtížné je získat. Zvláštností mezi příležitostnými 
razítky jsou tři tradiční razítka, která se používají rok co rok a mění se pouze jejich 
motiv. jsou to razítka ježíškovy pošty, která úřaduje na Božím Daru, velikonoční v 
kraslicích a valentýnská v Milostíně. (tz)

CO DěláTE, kDyŽ ZjISTíTE, ŽE VíC SPě-
ChAT UŽ NENí V lIDSkýCh SIláCh? 

Ing. Jitka Skaličková
PR manager a tisková mluvčí
Renault Česká republika

Tato situace se mi stává dost často. V první fázi 
vzpomínám, kde jsem četla poslední článek o klo-
nování, hned na to si vzpomenu, že celý proces byl 
testován na ovcích (chudinky) a hned je mi lépe, 
že jsem nebyla součástí stáda. V druhé fází přemýšlím, jaký vlast-
ně máme nejsilnější motor, který by šel namontovat na zadní část 
mého já, ale v zápětí přijdu na to, že bych ho neunesla. A výsledek? 
Nechám vše tak, jak je, zavřu kancelář a jdu se na 5 minut projít a 
opakuji si teorii relativity. 

Můj, AlE PRACOVNí čAS

CO VáS NA PODNIkATElkáCh A 
MANAŽERkáCh fASCINUjE? 

Ing. Zdeněk Jaroš, generální ředitel 
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA : 

Obdivuji na nich, jak dokáží skloubit prá-
ci s rodinou. Žijeme sice v době, kdy se 
„otcovská dovolená“ stává pořád běžnější, 
ale i tak nese větší břemeno žena. Pokud 
dokáží v těchto podmínkách vybudovat i 
dobrou kariéru, musí mít opravdu silnou 
vůli.

OTáZkA PRO šIkOVNéhO MUŽE
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Můj, AlE PRACOVNí čAS

OTáZkA PRO šIkOVNéhO MUŽE
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Anastázie Skopalová pěstovat vztah k přírodě nemusí. Má ho  
v sobě, snad proto, že místem, kde prožila ta nejkrásnější dětská 
léta, byly krkonoše. Tam se naučila vnímat vztahy mezi lidmi, 
člověkem a krajinou, prostředím a prací. když je potřeba, cho-
dívá i dnes se svými zaměstnanci po kopcích a sbírá rostlinky, 
aby se pak ve výrobě děla ta správná kouzla a tajuplné proce-
sy. Neberte mne za slovo, myslím to samozřejmě v nadsázce. 
Všechno to rostlinné bohatství se maceruje, lisuje, suší a míchá 
a vznikají oleje a olejíčky, krémy, tělová mléka, další výrobky i 
spousta radosti. 

OPRAVDU (jAk SE O VáS TVRDí) jAkO šéfOVá ZASTA-
NETE jAkOUkOlI PRáCI VE fIRMě?
Samozřejmě nejsem odborník na všechno, to ani není možné, i 

Vztah k přírodě 
mám v sobě

BylINky jSOU V MóDě. A TO jE DOBřE. jEjICh VýZNAM PRO hARMONICký ŽIVOT člOVěkA ROSTE. 
účINky A VůNě DOkáŽí NAPříklAD ZlEPšIT NálADU, A TO jE MOC DůlEŽITé. fIREM, kTERé PATří 
DO BylINkářSké RODINy V čESké REPUBlICE, NENí ZASE TOlIk. jEDNOU Z NICh jE  COSMETICS ATOk 
INTERNATIONAl. NáZEV jE NOVý, AlE OZNAčUjE SPOlEčNOST Z úSTí NAD lABEM, kTEROU jIŽ léTA 
VEDE ANASTáZIE SkOPAlOVá. ŽENA, kTERá TOhO O BylINáCh Ví hODNě A TAké ZNá NESPOčET 
MOŽNOSTí, jAk MOhOU BylINky člOVěkU SlOUŽIT. V UŽITEčNé fORMě SE SNAŽí jE NABíDNOUT 
NAšEMU kAŽDODENNíMU ŽIVOTU. DOkáŽE O NICh SE ZáPAlEM MlUVIT. kRáSNě SE jí NASlOUChá. 
DOVěDělA jSEM SE NAPříklAD, ŽE TřEZAlkA jE jEDINá ROSTlINA, kTERá NEVSTřEBáVá RADIOAk-
TIVITU…

jAk SI TEDy člOVěk ZíSká RESPEkT?
Z mého pohledu jediným možným způsobem. Tvrdou a 
poctivou prací, vědomostmi, pílí, houževnatostí a snad i tvr-
dohlavostí. Náš tatínek vždycky chtěl, abych já, a stejně tak i 
mé sestry, uměla i to, co moji bratři – abych dokázala zastat i 
chlapskou práci nebo se o to alespoň pokusila. Byla to úžas-
ná škola pro život a dodnes z toho čerpám. Proto pro mne 
neexistuje podřadná nebo „nad“ práce. Snad to nezní příliš 
sebevědomě.
A když se mi něco nepodaří? I to se stává. Nejsem dokonalá.

POkUD VíM, CTíTE řADU PRINCIPů, UZNáVáTE SkROM-
NOST, PRAVDOMlUVNOST, PRACOVITOST…
Ano, jsem prostý člověk. Mám ráda pořádek, systém, řád, sou-

já se stále musím učit. Nejsem zedník ani sklenář, ani počítačový 
expert, nebojím se však žádné práce a ani nelituji času, když je 
potřeba komukoli s čímkoli pomoci. Snažím se ostatním ukázat, 
že všechno jde, jen chtít.

NA DRUhé STRANě SE MI ZDá, ŽE jSTE hODNě PříS-
Ná A NáROčNá NEjEN NA SVé  ZAMěSTNANCE, AlE I 
SAMA NA SEBE.
To přiznávám, ale myslím si, že dodržování disciplíny je vlast-
nost, která je velmi prospěšná. Naše firma není nadnárodní 
korporace, jsme spíše komorní, a když se něco ošidí, je to hned 
vidět. Tím myslím nejen práci, ale také vzájemnou komunika-
ci. Na lidi kolem sebe mám však velké štěstí a s celým týmem 
si dobře rozumím, nemusím proto tyto zásady stále dokola 
opakovat. 
Toho si je u nás každý vědom. Na co si nevyděláme, to mít 
nebudeme. To vždy zdůrazňuji. když se vynoří problém, jsem 
zde od toho, abych dotyčnému pomohla s jeho řešením, a 
ráda to udělám. Nenechám se však vodit za nos a podvádět. 
Nemám ráda zaměstnance, na které se nemohu stoprocentně 
spolehnout, a kteří se neztotožňují s filozofií naší firmy. A ta je 
velmi prostá: nabídnout to nejlepší. 

www.originalatok.cz
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lad. To, že jsem majitelkou prosperující společnosti, neznamená, 
že se můj životní styl a názor změní. Nemám hlavu v oblacích, 
stále stojím oběma nohama pevně na zemi. 

VZhlEDEM k VAší fIlOZOfII jE MI UŽ jASNé, PROč 
VáS OBklOPUjí PRáVě BylINky. CElý SORTIMENT jE 
VlASTNě ZRCADlEM VAšEhO VZTAhU k ŽIVOTU, jE TO 
TAk?
Snažíme se dělat to, co má smysl. Vyrábíme bylinné produkty 
pro zdraví, krásu i pro potěchu. Naším zákazníkem může být 
kdokoli, bez rozdílu věku. Produkty Original ATOk jsou vhod-
né pro každou pokožku i alergiky. Na výrobky píšeme vždy celé 
složení, aby měl každý přehled, co kupuje. Snad právě proto 
najdete naše stopy v nejedné domácnosti, v kosmetických a 
masážních salonech, v bioprodejnách,  lékárnách, v mateřských 
centrech, v porodnicích a na řadě dalších míst.

A jAk SE S VAší fIlOZOfIí SlUčUjE MARkETINg?
Marketing k podnikání patří. Dobrý výrobek se sám neprodá. 
Vydáváme např. čtvrtletník Aromaterapie, kde zákazníci najdou 
mnoho cenných rad i nových informací. Na našich webových 
stránkách je k dispozici nejen internetový obchod, ale také 
odborná poradna. Pro zákazníky připravujeme každoročně 
také mnoho soutěží, bonusů a slev. 

V kTERýCh ZEMíCh SE Dá SETkAT S VAší ZNAčkOU?
Naše výrobky distribuujeme do kyjeva, Moskvy, Sevastopolu, 
litvy, Irska, Anglie, Slovenska, Německa, oslovují nás zákazníci 
i z dalších zemí, např. ze Spojených arabských emirátů. Nejed-
nou „letěly“ naše výrobky i přes oceán.

MáTE TAké NESTANDARDNí ODBě-
RATElE?
Ano, a to přímo tady u nás,  
v čechách. V poslední době si 
u nás firmy objednávají balíč-
ky pro své přátele, obchod-
ní partnery, VIP osobnosti a 
podobně. hledají dárek, který 
bude mít, tak trochu, 

nevšední obsah a provoní všední dny. jsme tomu rádi. Od listo-
padu do svátků máme tedy co dělat, požadavky narůstají, přes-
to všem přáním vyhovíme.

CO By jSTE PORADIlA PRáVě PRO TyTO VyPjATé DNy 
ŽENáM PODNIkATElkáM A MANAŽERkáM?
Pokud je to jen trošku možné, pokuste se v tomto předvánoč-
ním čase zvolnit tempo a myslete také, alespoň chvíli, na sebe. 
Pokud mohu doporučit něco z naší nabídky, vyzkoušejte relaxač-
ní koupelové olejíčky, například borovicový nebo mandarinko-
vý. Napusťte si večer vanu, na nic nemyslete, do vody dejte pár 
kapek olejíčku, k tomu si pusťte příjemnou hudbu a zaslouženě 
relaxujte. Uvidíte, že postačí chvilička a budete se cítit o mnoho 
lépe. Není to ztráta času, je to okamžik, kdy  se dá nabrat mnoho 
nové energie. jste-li žena příliš aktivní, určitě doporučuji zkusit 
koupel z levandule, ta uklidňuje. já osobně sázím na meduňku, 
pro exponované ženy je to vynikající bylina.

NA jAkOU NOVINkU BySTE RáDA UPOZORNIlA?
V těchto dnech jsme na trh uvedli kokosovou řadu – pleťové 
mléko, olej a krém. I na rok 2008 chystáme řadu překvapení, ale 
ta zatím prozrazovat nebudu.

Váš SORTIMENT jE PřEBOhATý, NEBUDETE OTVíRAT I 
SVé VlASTNí PRODEjNy?

čtete mi myšlenky. V příštím roce mám 
v tomto směru jisté plány. Ale nerada 
předbíhám. řídím se starým příslovím: 
neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. To 
platí pro mne osobně i pro život firmy, 
jemuž jsem ten osobní zasvětila. 

za upřímné povídání  
poděkovala Eva Brixi
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kOMERčNí BANkA PřIPRAVIlA PRO PODNIkATElE 
VýhODNý PROgRAM DUO. jE UNIVERZálNíM řEšE-
NíM, jAk EfEkTIVNě SPRAVOVAT PODNIkATElSké I 
OSOBNí fINANCE. CO OBNáší?
Díky tomuto programu může podnikatel nebo statutární 
zástupce firmy získat vedení osobního balíčku Duo konto zcela 
zdarma, a to po celou dobu vedení libovolného podnikatelské-
ho balíčku kB.
Ono totiž spojení osobních financí a podnikatelského účtu „pod 
jednu střechu“ přináší řadu výhod. Podnikatel nemusí nosit  
v hlavě návod na obsluhu dvou různých aplikací internetového 
bankovnictví ve dvou různých bankách, nemusí navštěvovat 
dvě různé pobočky nebo může využívat pro běžné transakce 
služeb jednoho bankovního poradce. kromě úspory peněz 
je významná zejména úspora času, který má pro podnikatele 
často větší hodnotu než ušetřené finance. A pak – jde rovněž 
o pohodlí, a to je další prvek, který rozhoduje o spokojenosti 
klienta.

jSEM PODNIkATElkA – VlASTNíM PěT kADEřNICkýCh 
SAlONů A RáDA ByCh VAšI NABíDkU VyZkOUšElA. 
MOhU IhNED?
Zcela určitě. Program DUO byl spuštěn �. listopadu 2007. Obsa-
huje kterýkoliv podnikatelský balíček z aktuální nabídky komerč-
ní banky podle vašeho výběru a osobní balíček Duo konto pro 
správu soukromých financí podnikatele. Na vysvětlenou – zahr-
nuje osobní běžný korunový účet, platební kartu Perfekt karta 
(VISA) se dvěma výběry hotovosti z bankomatů kB měsíčně zdar-
ma a telefonní bankovnictví Expresní linka kB nebo internetové 
bankovnictví Mojebanka. 
Bohužel na několika řádcích nemůžeme jít příliš do detailů, 
nelze popsat všechny výhody a pozitiva, která tato nabídka 
podnikatelům přináší, a proto kdyby cokoli z mých informací 
nebylo jasné, naši bankovní poradci rádi odpoví na jakoukoli 
všetečnou otázku.  
Zopakuji jen, že velkou výhodou Programu DUO je možnost 
spravovat osobní i firemní finance odděleně, a přitom na jed-
nom místě za jednu cenu. Podnikatel tak získá jasný přehled, 
která platba byla na vrub firmy a která byla soukromá. Navíc 
při jedné návštěvě pobočky může se svým bankovním porad-
cem vyřídit vše potřebné nejen pro svoji firmu, ale i pro rodinné 
finance.

POkUD VíM, VAšE BANkA SE SNAŽí VŽDy VCíTIT DO 
AkTUálNíCh POTřEB PODNIkATElů…
Pokud to tak hodnotíte, jsem jen ráda. To, co jsme předložili 

VSTUP DO PODNIkáNí BýVá TO NEjSlOŽITější. PROŽIlI jSTE SI TO? ASI SE NA TAkOVé OkAMŽIky 
SkUTEčNě NEZAPOMíNá.  kAŽDý, kDO TíMTO OčISTCEM PROšEl, hlEDAl ZEjMéNA Ty NEjZáklAD-
Nější INfORMACE, O kTERé By SE MOhl OPříT. ZPRAVIDlA jE SBíRAl PO ZNáMýCh, U PRáVNíků, NA 
ŽIVNOSTENSkéM úřADě, A TAké, jAk jINAk, UDělAl řADU ChyB čI ChyBIčEk. kOMERčNí BANkA 
ZNá MNOhé PODNIkATElSké PříBěhy, lECkTERý By Byl I SlUšNýM NáMěTEM NA čESkOU fIlMO-
VOU kOMEDII. ZákONy SChVálNOSTI TOTIŽ fUNgUjí NEOMylNě. 
MONIkA TRUChlíkOVá jE PřEDNí MANAŽERkOU kOMERčNí BANky. Má NA STAROST RETAIlOVé 
BANkOVNICTVí, jE U ZRODU řADy PRODUkTů PRO PODNIkATElE. ZA TěCh NěkOlIk lET, CO SE PRO-
BlEMATIkOU ZABýVá, TOhO Ví O POTřEBáCh ŽIVNOSTNíků I fIREM MOŽNá VíCE NEŽ NEjBlIŽší 
fINANčNí úřAD. A PROTOŽE REPREZENTUjE BANkOVNí DůM, jEhOŽ klIENTy jSOU Z VElké čáS-
TI PRáVě PODNIkATElky A PODNIkATElé, POlOŽIlA jSEM jí U PřílEŽITOSTI PřEDSTAVENí jEDNé  
Z DAlšíCh NOVINEk kB NěkOlIk OTáZEk:

podnikatelské veřejnosti v posledních měsících – balíček pro 
začínající podnikatele Efekt Start, nabídku úvěrů bez ověřování 
příjmů a bez zajištění a ve spolupráci s českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou speciální M-záruku pro začínající podni-
katele, je jen část toho, co je již dobře do praxe zavedeno. Pod-
mínky podnikání se mění, požadavky klientů také – a tomu se 
přizpůsobujeme. Snažíme se být přátelskou bankou, která má 
nejen kvalitně sloužit, ale také inspirovat.

AlE NEMělA jSEM NA MySlI jEN fINANčNí SlUŽBy…
Na významu nabývá poradenství. Například ti lidé, kteří chtějí 
do podnikání teprve vstoupit, mají řadu nejasností v tom, co 
vše musí udělat, co je nemine, co nesmí zapomenout. Nejed-
na maminka, která se rozhodla osamostatnit po ukončení  
mateřské dovolené, by mohla vyprávět. Protože jsme zazna-
menali určité vakuum stručných a jednoduchých informací 
na uvedené téma, vydali jsme srozumitelnou publikaci, v níž 
poskytujeme přehled základních informací pro podnikání. 
Nazvali jsme ji Začněte s námi (Průvodce startem podnikání). 
Podnikatele tak vedeme vlastně krok za krokem, odpovídáme 
na otázky, které si začínající OSVč tak jako tak položí. jsou to 
doporučení a rady na co při rozjezdu firmy nezapomenout. 
Tato publikace je k dispozici na každé pobočce komerční 
banky. Navíc každý bankovní poradce, který má na starosti 
podnikatele, dokáže poradit s možnostmi financování podni-
kání, jak efektivně řídit finanční toky ve firmě a jak optimálně 
spravovat firemní finance.

NE kAŽDý SI DOkáŽE SESTAVIT hNED Z POčáTkU TřE-
BA BUSINESS PláN, NE kAŽDý SI UVěDOMí, ŽE I BEZ 
PODNIkATElSké hISTORIE lZE čERPAT STáTNí PODPO-
RU… 
To máte pravdu,  ale i s tím naši odborníci poradí. Chápeme, že 
například na jednatele firmy se toho zpočátku valí  víc než dost. 
je třeba již v počátcích podnikání myslet na to, jak se který krok 
projeví v budoucnosti v hospodaření firmy. Otázka financování 

Čas a pohodlí 
v roli významné veličiny
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patří mezi ty základní. Bude-li žít začínající podnikatel v před-
stavě, že jsou pro něj nedostupné jakékoli peníze, a že pokud 
sám nenašetří, nikdy nezačne, pak je to špatné. 

TO ASI MíříTE k PRODUkTU, kTERý SE jMENUjE  
M-ZáRUkA čESkOMORAVSké ZáRUčNí A ROZVOjOVé 
BANky, A kTERý AkCEPTUjETE jAkO kVAlITNí ZAjIš-
TěNí úVěRů POSkyTNUTýCh ZAčíNAjíCíM PODNIkA-
TElůM.
Určitě, tato nabídka je skutečně ojedinělá možnost, jak člověku 
usnadnit nástup do světa businessu. jde o speciální záruku pro 
začínající podnikatele s tím, že kB ji akceptuje jako formu zajiš-
tění úvěrů poskytnutých právě těmto podnikatelům. M-záruku 
lze získat velmi snadno a rychle díky zkrácenému procesu na 
straně čMZRB. Navíc má podnikatel také možnost dostat od 
banky jednorázový příspěvek �5 % z vyčerpané výše úvěru  
v případě realizace projektu, na který od banky získal financo-
vání. Sečteno a podtrženo se mu tak zaplatí úroky. Vlastně si 
půjčuje zadarmo. To přece není tak špatné?

MOhlA BySTE UVéST PříklAD?
Začínající podnikatelka si naplánuje zrekonstruovat část objek-
tu, kde působí – vylepšit provozovnu. Rekonstrukci spočítala 
na � mil. kč. Z toho polovinu financuje z vlastních prostředků 
a polovinu by ráda pokryla úvěrem. Dovolit si může měsíčně 
splácet �5 000 kč. komerční banka jí navrhne toto řešení: úvěr 
ve výši 500 000 kč, splatnost �2 měsíce, úrokovou sazbu 8 % a 
pravidelnou měsíční splátku �� 688 kč. 
Na pobočce kB podá žádost o úvěr, předloží podnikatelský 
záměr (dle vzoru kB), doklady opravňující k podnikání a dva 
doklady totožnosti. To je vše. V čMZRB podá žádost o vydání 
M-záruky, ta je poskytnuta většinou do pěti pracovních dní. 
Podklady pro žádost o M-záruku, tedy vyplněnou žádost včet-
ně příloh přinese k nám. když dostane úvěr, ví zároveň, že na 
úrocích nám zaplatí 7� 896 kč. Ovšem zmíněný �5% příspěvek 

vyčerpané výše úvěru v případě realizace projektu nejpozději 
do dvou let jí plně pokryje zaplacené úroky. Myslím, že to jako 
modelový příklad stačí. Osobně se domnívám, že by právě ten-
to produkt měl být podnikateli více využíván.

NEZDá SE VáM, ŽE By MělI BýT PODNIkATElé ZVíDA-
Vější, TEDy VíCE SE SNAŽIT INfORMOVAT O MOŽNOS-
TECh, kTERé SE jIM UŽ NABíZEjí?
To bych si nedovolila tvrdit, i když je pravda, že peníze pro 
ně skutečně nejsou tak nedostupné, jak se řada z nich ještě 
domnívá.  Ostatně i tomu bychom rádi vyšli naproti – od února 
se chystáme spustit nový portál, kde podnikatelé najdou infor-
mace o tom, jak se dají naše produkty využívat, co je nového, 
co se pro jaký druh podnikání hodí. Budou spuštěny diskuze, 
ankety, a půjde také o interaktivní komunikaci banky s podni-
kateli. Plánujeme informovat i o takových zajímavostech, jak co 
udělat, když podnikatel končí s podnikáním a předává podnik 
svým nástupcům, například když se zubař rozhodne ukončit 
svoji činnost. Určitě je lepší prodat firmu než ji zlikvidovat. Nový 
internetový portál bude pomáhat v tom, aby podnikatelé zby-
tečně nechybovali, dokázali odhadnout, jaký úvěr je pro tu či 
onu příležitost lepší apod.

kDyŽ BySTE SE Vy MělA ROZhODNOUT – MěNIlA ByS-
TE MANAŽERSkOU POZICI ZA jEDNATElkU VE VlASTNí 
fIRMě? jAký OBOR PODNIkáNí By VáS lákAl?
Založit si vlastní  firmu je určitě lákavé, ale obstát v těžkém 
konkurenčním boji je zároveň velmi náročné. Začít podnikat 
vyžaduje velký kus práce a velkou míru odvahy a já osobně 
obdivuji každého, kdo toto rozhodnutí udělal. Sama jsem o této 
možnosti ještě neuvažovala, ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. 
Pokud by taková situace nastala, asi bych se nejprve poohlédla 
po možnosti spolupráce s nějakým dobře fungujícím franchi-
zovým řetězcem. Oborů by mě lákalo hned několik. Díky mé 
praxi se nabízí obory z oblasti finančního poradenství či marke-

tingu, ale dovedu si představit i podnikání 
v oblasti služeb, které ještě nejsou v české 
republice na vysoké úrovni. 

jAk PODNIkáNí, TAk MANAŽERSká 
PRáCE jE O DOBRéM VyUŽíVáNí 
čASU. CO SE VáM OSVěDčIlO? MáTE 
hO TAké MálO, ANEBO S NíM UMíTE 
NAkláDAT?
času nemám nikdy dost, ale také určitě 
nemohu říci, že svůj čas vždy optimálně 
využívám.  Celkem dobře pracuji pod drob-
ným časovým tlakem, takže nedostatek času 
mě může někdy i tak trochu motivovat k vyš-
ším výkonům. Zároveň jsem typ člověka plá-
novače, což mi určitým způsobem pomáhá  
v lepším využívání času. Samozřejmě ale také 
sem tam ráda jen tak odpočívám a nemám 
každou hodinu přesně naplánovanou.

za prvotřídní informace poděkovala 
Eva Brixi
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MySlíTE SI, ŽE SI DNEš-
Ní DěTI hRAjí jINAk NEŽ  
V DOBě, kDy jSTE Vy ZAčí-
NAlA POZNáVAT ŽIVOT? 
NEBO jE PRINCIP STEjNý?
Princip, že předmět na hraní 
je hračkou, zůstává a myslím, 
že bude  existovat i v budouc-
nosti. 
když si uvědomíme, že vše 
se vyvíjí, tak i hračka pro děti 
má jiné podoby než v době, kdy jsem já byla dítě a měla svou 
hračku. Pro mne tehdy byl vrchol spokojenosti, když mi rodiče 
mohli koupit malinkou kuchyňku z překližky, která měla ještě 
menších pár kousků nábytku a nádobíčko, později to byla jed-
na panenka s vlásky. Dnes si uvědomuji, že mi to mělo vyvolat 
vztah k tomu, co čeká dívku, později ženu. 
Dnes je nabídka jednak nesrovnatelná a hlavně ovlivněna demo-
kracií a svobodou. Proto i děti  se hračkami, které jim rodiče 
nakupují,  připravují a musí připravovat na jiné úlohy v životě a 
hlavně na žití v otevřeném světě se všemi riziky, které jsem ve 
svém mládí nemusela a nemohla poznat. Přesto si dovolím vyjá-

dřit svůj názor, že převažující přemíra tvrdosti a nási-
lí není ten správný ovlivňující faktor charakteru  a 

povahy našich následníků. Chybí mi zde více 
pozitivního myšlení a to staré, leč osvědčené, 

že dobro by mělo zvítězit nad zlem.

MíT kOlEM SEBE VElké hRAčkářSTVí, 
TO jE PřECE NáDhERNé – CO jE VšAk 

NA VýROBě A PRODEjI hRAčEk NEjTěŽší?
V prvé řadě  přijít  včas na trh s hračkou, která  bude 

zajímavá, aktuálně žádaná a vědět, v jakém 
provedení bude nejlépe přijata. Pak násle-

duje vybrat pro hračku  vhodný a přitom 
módní materiál, také designérka 
musí svým provedením vtisknout 
postavičce  správný a charakteristic-
ký výraz. 

Ve vlastní výrobě potom každý kus je 
svým způsobem originálem. Výroba textilních a 
plyšových hraček je ruční výroba, kde sehrává roli 
každá maličkost jako například posazení očiček, 

nedocpaná či přecpaná figurka apod. Vlast-
ní uhlídání kvality naší výroby je proto 
náročné. Objektivní posouzení designu 
pak  musí převládnout nad subjektivním 

názorem.

MORAVSká úSTřEDNA BRNO jE, Dá SE TVRDIT, SVěTO-
ZNáMá. CO Má čESká hRAčkA, V POROVNáNí S glO-
BálNí NABíDkOU, NAVíC, jINéhO, lEPšíhO? 
V naší nabídce pro český trh  najdete  hlavně populární večer-
níčkové postavičky, které děti vidí v televizi a jsou známé někdy 
i více generacím. Naše strategie má moto „českým dětem  české 
hračky“ od známých českých autorů a českého výrobce. 
Na zahraničním trhu, vyvážíme do 27 zemí světa, je charak-
teristický v prvé řadě evropský design, originalita provedení 
převážně v přírodních materiálech, neustálá inovace a kvalit-
ní zpracování i speciálních přání našich zákazníků. Samozřej-
mostí v naší firmě je dodržení dohodnutého termínu dodávky  
v požadované kvalitě.

jAké hRAčky BUDOU POUŽíVAT DěTI TřEBA 
ZA 200 lET? 
To si netroufám odhadnout. Osobně bych si 
přála, aby v hračkách byl zachován výchovný 
charakter a aby si děti ještě za těch dvě stě let 
vůbec uměly hrát, byly přirozeně zdravé  a 
neničil je svět, který bude přetechnizovaný.

VAšE DRUŽSTVO I Vy OSOBNě jSTE 
DRŽITElI MNOhA CEN – TO NEjčER-
STVější OCENěNí SE Týká kVAlI-
Ty. DO Té SE MANAŽERSká PRá-
CE DOZAjISTA PROMíTá. jAk jE 
TOMU U VáS?
Pokud jde o ocenění našich výrobků 

sVět hraČek: 
dobro by mělo vítězit nad zlem

PlyšOVí MEDVěDI, PANENky MRkAčky, POkOjíčky, hOUPACí kONě, STAVEBNICE, MAňáSCI, AUTíč-
kA, POSTAVIčky Z POháDEk. jAkOU Měl kDO V DěTSTVí NEjOBlíBENější hRAčkU? MNOZí Z NáS SI 
TU NEjZAMIlOVANější SChOVáVAjí DODNES. A VE ChVílI NOSTAlgIE SI jI POTAjí VyšTRAChAjí ZE 
DNA SkříNě, TAk TROChU ZAPRášENOU, POhlADí jI A POhlED UPřOU NEZNáMO kAM. VlASTNě 
ZNáMO – DO čASů, kTERé Byly PůVABNé OčEkáVáNíM DOBRéhO A TOUhOU PO ABSOlUTNí SPRA-
VEDlNOSTI.
POSláNí hRAčEk jE PřEkRáSNé. PřEDSEDkyNě MORAVSké úSTřEDNy BRNO, DRUŽSTVA UMělECké 
VýROBy, jANA MAlá TO Ví. I PROTO ZASTáVá URčITé PRINCIPy PRáCE A VZTAhů, jEŽ MIMO jINé úSTí 
DO ABSOlUTNí kVAlITy. I PROTO PřEBíRAlA lETOS V lISTOPADU V PRAZE OCENěNí VPRAVDě kRá-
lOVSké: ZNAčkU BEZPEčNá A kVAlITNí hRAčkA ZA čESké POháDkOVé POSTAVIčky Z VEčERNíčků, 
CPANé MAňáSky A CPANé hRAčky V PROgRAMU čESká kVAlITA:
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nebo výsledků našeho družstva, jsou vždy 
nejen pro mne, ale pro celý kolektiv našich 

pracovníků potěšující. Současně si musíme 
neustále uvědomovat, že i zavazující. Nechtěli 

bychom se stát podnikatelským subjektem, který se dostal na 
nějakou úroveň, tzv. zazáří a najednou zhasne. Cílem je naše 
podnikání dále rozvíjet a k tomu máme právě výhodu– správně 
využít všech ocenění i marketingově.
Proč by se z originálního krtečka autora 
pana Milera měly těšit děti v japonsku, 
na Taiwanu, v evropských zemích a naše 
děti by krtečka na hraní buď neměly, 
nebo nakupovaly nějaký plagiát, který je 
nepovedenou napodobeninou?
Navíc,  nedovolíme si na trh pustit hrač-
ky, které jsou závadné. Takových nega-
tivních případů je v posledních měsících 
stále více.
jsme proto hrdi na vyznamenání, kterého 
se nám dostalo jako prvnímu českému 
výrobci textilních a plyšových hraček. Na 
certifikovanou kolekci hraček můžeme 
užívat označení „Bezpečná a kvalitní 
hračka“. Bereme to jako ocenění našich 
základních přístupů a principů, který 
kolektiv našeho družstva dodržuje.

BýT ZNáMOU OSOBNOSTí – TO 
NENí jEN TAk. REPREZENTUjE-
TE ODVěTVí, DRUŽTEVNICTVí, 
kOREkTNí PODNIkáNí. ZAVAZUjE? 
INSPIRUjE? TíŽí? 
jednoduchá upřímná odpověď by zně-
la: v té každodenní praxi se prolíná skoro 
vše, co jmenujete.
Víte, je o mně známo, že mým život-
ním krédem je „začínat stále znovu a 
nenechat se odradit“. Proto také, když 
jsem si předsevzala, že Moravskou 
ústřednu Brno dovedu úspěšně ke sto-
letému výročí jejího založení, tak pro to  
vynaložím všechny své schopnosti i síly. 
jsem totiž přesvědčena, že naše firma 
má předpoklady řadit se i v  budoucnu 
mezi kvalitní ryze české firmy, navíc být 
takovou, která již od útlého věku může 
ovlivňovat nejen stávající, ale i budoucí 
generace.
Pokud říkám ovlivňovat, mám na mysli 
právě tím pozitivním a především přiro-
zeným lidským  pojetím hraček, se který-
mi si děti budou hrát a budou šťastny.
Myslím, že upřímný, nefalšovaný výraz 
šťastného dítěte je ten nejkrásnější dík 

každé mámě, babičce a každému člověku. Všechna ocenění, kte-
rých se mi dostalo, jsou svým způsobem zavazující, ale přede-
vším inspirující k dalším manažerským krokům a rozhodnutím, 
kterými se firma může posunout dále. A o  to přece  jde! kdyby 
měla ocenění tížit, pak v tom vidím něco nezdravého, a to mě 
ještě nepotkalo a doufám ani nepotká.

za odpovědi pro budoucnost poděkovala Eva Brixi  1
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PRO SlAVNOSTNí PřílEŽITOSTI SE hODí SláMOVé I 
lEDOVé VíNO – BUDE STálE I VE VAšEM SORTIMEN-
TU?
Ano, tato vína představující tu pomyslnou třešínku na dortu 
jsou stále v naší nabídce.
Právě Vánoce a konec roku jsou dobrými příležitostmi udělat 
radost svým blízkým takovýmto zajímavým dárkem.

ASI By NEMělO ChyBěT ANI V „jíDElNíM líSTkU“ CUk-
RáREN – CO Vy NA TO?
Samozřejmě. Tato vína, vyznačující se vysokým obsahem zbyt-
kového cukru (více než �00 gramů v litru) a  koncentrací aro-
matických látek jsou zvláště vhodná jako doplněk  při vychut-
návání sladkých dezertů. je škoda, že  podávání slámových a 
ledových vín je dosud v našich cukrárnách a kavárnách spíše 
výjimkou.

STEjNě TAk jAkO VíNO RůŽOVé – jAký PODíl Z CEl-
kOVé PRODUkCE TEMPlářSkýCh SklEPů PřEDSTA-
VUjE A kDO SI hO NEjVíCE OBlíBIl?
Růžová vína si postupně získávají stále větší oblibu, zvláště v let-
ním období, kdy právě ona představují velmi vhodné osvěžení. 
Chutnají jak pánské části populace, tak i té opačné. Ženy pro-
jevují zájem o růžová vína stále ve větší míře.  V nabídce máme 
oblíbené rosé z odrůdy Zweigeltrebe a jako novinku jsme v 
tomto roce představili polosuché vytvořené kupáží odrůd 
Cabernet Sauvignon a Merlot s názvem Sang Real Rose. 

A jAkOU NO-
VINkU BySTE 
D O P O R U č I l 
P O Z O R N O S T I 
ŽEN TřEBA PřI 
Z áV ě R E č N é M , 
S l AV N O S T N í M 
O B C h O D N í M 
jEDNáNí V PROSINCI 2007?
Pro takovéto slavnostní příležitosti jsme připravili velmi zajíma-
vou kolekci sektů. jedná se o sekty vyrobené metodou sekun-
dární fermentace v láhvi ze speciálně připraveného bílého vína, 
kdy jak kvasná kultura, tak i dosáž, kterou se doplňuje každá 
láhev sektu po odstřelení kalů, je dovezena z francie. Tento 
produkt – Sang Real  Sekt – nabízíme jak suchý – tj. brut, tak i 
polosuchý – tj. demi sekt.

NEChySTáTE URčITOU SPECIAlITU jENOM PRO 
POškáDlENí VyBíRAVýCh jAZýčků DAM? PRO-
STě NěCO ElEgANTNíhO, NEOBVykléhO, 
ATRAkTIVNíhO, CO NIkDO jEšTě NEMá? VíNO 
PRO ŽENy?
Vidíte, speciální víno pro ženy jsme 
zatím nevymysleli a beru to jako výzvu. 
Omlouvám se tímto celé části naší žen-
ské populace, ale z dosavadních zku-
šeností mohu říci, že naše dámy mají 
velmi široké spektrum chutí – a to od 
vín suchých – i když tato jsou v men-
šině – přes vína polosuchá, mnohdy  
s požadavkem na výrazné aroma (např. 
Irsai Oliver) až po speciality typu výše 
zmíněných ledových a slámových 
vín.

www.templarske-sklepy.cz
za odpovědi ryze praktické 

poděkovala Eva Brixi  1

speciální Víno pro ženy
jsme zatím nevymysleli a beru to jako výzvu

kDyŽ SklENIčkA VZNOSNě CINkNE A OBChODNí PřáTElé SE NA SEBE USMějí, jE jASNé, ŽE jEDNáNí 
PROBěhlO kE SPOkOjENOSTI VšECh ZúčASTNěšNýCh STRAN. PříPITEk jE NA MíSTě. VíNO k TAkO-
VýM OkAMŽIkůM NAVýSOST PATří. DůSTOjNě ZVýRAZNí VýZNAM SETkáNí A PO MAléM OSVěŽENí 
VNESE DO VZájEMNé kOMUNIkACE O NěCO VíCE ŽIVOTA, NEŽ BylO OkOlNOSTMI DOVOlENO PřI 
UPřESňOVáNí klIENTSkýCh POŽADAVků. VíNO jIŽ DáVNO NENí U NáS NáPOjEM, kTERý jSME SE 
ZNOVU UčIlI PODáVAT. A ChyTRýM lIDEM NESlOUŽí k NEříZENéMU ROZVESElOVáNí, AlE NAOPAk 
k PROŽITkU SPOlEčENSky PříjEMNéMU.
PřEDVáNOčNí čAS jE PRO čESké VINAřE VíTANý – ZE SVéhO UMU MOhOU 
NABíDNOUT TO NEjlEPší, UPOZORNIT NA NOVINky, DOPORUčIT I jAkO 
fIREMNí DáRky. INg. PAVEl PASTOREk, lETITý REPREZENTANT TEMPlář-
SkýCh SklEPů, VINAřSkéhO DRUŽSTVA čEjkOVICE, Má SlOVO:
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Obecně prospěšná společnost gender Studies uspořádala  
v rámci projektů „O rovnosti s firmami“ a „Soutěž o nejlepší fir-
mu s rovnými příležitostmi“ konferenci gender a marketing. 
Zúčastnili se jí zástupci a zástupkyně PR a reklamních agentur, 
neziskových organizací, vysokých škol, médií a firem zavádějí-
cích do svých podnikových politik programy na podporu rov-
ných příležitostí. 
Na konferenci vyhlásily zástupkyně společnosti gender Studies 
výsledky III. ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými pří-
ležitostmi pro ženy a muže v české republice. 
TADy jSOU VýSlEDky:
1. místo: IBM ČR
2. místo Mediatel
3. místo Allianz a Microsoft
Zvláštní cenu gender Studies za výrazný pokrok v oblasti prosa-
zování rovných příležitostí získala společnost čSA.
„konference o gender a marketingu ukázala, že toto téma je  
v české republice ještě netknuté,“ přiznala Alexandra jacha-
nová Doleželová, projektová manažerka gender Studies. „V 
zahraničí už se na gender marketing zaměřují, a to především 
proto, že výzkumy ukazují, že ženy tvoří 80 % kupní síly. Nelze 

je tedy ve svých marketingových strategiích opomíjet, naopak 
je nutné na ně více zacílit. jsme v 2�. století, ženy kupují auta, 
počítače, elektroniku aj. firmy v česku by na ženy tedy neměly 
zapomínat.“ 
Manažerka projektu „O rovnosti s firmami“ Nina Bosničová 
uvedla: 
„Někteří účastníci a účastnice konference podotkli, že úspěš-
nost nějaké, řekněme reklamní, kampaně lze měřit i jinak než 
přes čísla a obchodní výsledky. Že zásadní jsou například i tzv. 
brand love anebo otevření veřejných diskuzí na určité téma a 
ovlivnění veřejného mínění, vytvoření vzorů a podobně (pří-
kladem je netradiční pojetí ženské krásy u reklamní kampa-
ně DOVE). Nejednou také zaznělo, že marketing budoucnosti 
bude muset přesvědčivěji reflektovat měnící se genderové role 
ve společnosti a hlavně pracovat s podrobnější marketingovou 
segmentací trhu (vedoucí až k individualistické úrovni). Nutná 
je též důvěrná znalost cílové skupiny, kterou se výrobkem snaží-
me oslovit – na růžovo natřené mobily, případně auta nejsou 
asi nejpřesvědčivějším příkladem fungujícího gender marke-
tingu.“
více informací na www.rovneprilezitosti.ecn.cz (tz)

soutěž rovných příležitostí

Společnost Mediatel, spol. s r. o., byla oceněna druhým místem 
v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a 
muže v české republice. Soutěž vyhlásila uznávaná nevládní 
nezisková organizace gender Studies, o. p. s., a jako každým 
rokem se jí zúčastnily desítky významných společností z celé 
republiky.
Třetí ročník Citigroup Soutěže o nejlepší firmu s rovnými pří-
ležitostmi pro ženy a muže v české republice se soustředil na 
slaďování osobního a profesního života. Pro společnost Media-
tel se tento ročník stal prvním v řadě. 
Společnost Mediatel byla v soutěži oceněna za důraz kladený 
na prosazování diverzity a rovných příležitostí žen a mužů ve 
firmě. Tento přístup se odráží i na poměrně vyrovnaném podí-
lu žen a mužů mezi zaměstnanci Mediatelu i v jejím vedení 
(celkově �9 % zaměstnanců činí ženy a 5� % muži). Mediatel 
se snaží vytvářet pro své zaměstnance co nejlepší podmínky 
umožňující slaďovat osobní a pracovní život – nabízí mimo 
jiné pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova nebo 
částečné pracovní úvazky, kterých s oblibou využívají i rodiče 
na mateřské/rodičovské dovolené. 

OBECNě PROSPěšNá SPOlEčNOST gENDER STUDIES USPOřáDAlA V RáMCI PROjEkTů „O ROVNOS-
TI S fIRMAMI“ A „SOUTěŽ O NEjlEPší fIRMU S ROVNýMI PřílEŽITOSTMI“ kONfERENCI gENDER A 
MARkETINg. ZúčASTNIlI SE jí ZáSTUPCI A ZáSTUPkyNě PR A REklAMNíCh AgENTUR, NEZISkOVýCh 
ORgANIZACí, VySOkýCh škOl, MéDIí A fIREM ZAVáDějíCíCh DO SVýCh PODNIkOVýCh POlITIk 
PROgRAMy NA PODPORU ROVNýCh PřílEŽITOSTí.

Mediatel poprvé a úspěšně

firma vytváří přátelskou atmosféru pro rodiny zaměstnanců, 
pořádá pro ně den otevřených dveří či dětské besídky. Silným 
programem, který byl v hodnocení společnosti porotou oce-
něn, jsou mentoringové programy zaměřené na podporu mla-
dých manažerů a manažerek či náborové kampaně cílené na 
ženy. „Věříme, že vytváření příjemného pracovního prostředí 
napomáhá kreativitě zaměstnanců, stejně tak jako možnost 
sladění pracovního a soukromého života přispívá k celkové-
mu úspěchu společnosti,“ dodala k tématu generální ředitelka 
společnosti paní kimberli lewis. (tz)
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A právě toto je období, kdy jsou duše zákaznické i „ty za pul-
tem“ citlivější než kdykoli jindy v roce. Nejen však proto jsem 
položila několik otázek ředitelce společnosti Steilmann Praha 
Anně Motlíkové. léta se totiž zabývá etiketou zákaznického 
rituálu a přemýšlí nad tím, jak to udělat, aby byl kupující vždy 
a nadmíru spokojen.

CO By TEDy MělO BýT ZáklADEM kOMUNIkACE MEZI 
PRODáVAjíCíM A kUPUjíCíM?
Náš trh na to zatím stále ještě není tak zvyklý, ale je to přede-
vším úcta k tomu, kdo poctil návštěvou naši prodejnu. Vím, že 
to není nic nového pod sluncem,  ale každá prodavačka, říkáme 
spíše asistentka prodeje, by si měla být vědoma toho, že bude-li 
zákazník spokojen, neutratí jen více peněz, ale bude se v zakou-
peném oblečení dobře cítit a vrátí se. A když se vrátí jednou, 
zopakuje to i příště. A vrátí se tehdy, bude-li mít pocit, že se o 

něj náležitě pečovalo, že byl obsloužen, že mu byla poskytnuta 
služba na úrovni. Proto se také ze slovníku odborníků pomalu 
vytrácí slovo prodavačka, protože je to spíše poradce, image 
maker.

ABy SE ZE ZákAZNíkA STAl TEN VěRNý, jE ASI PřáNí 
kAŽDéhO, kDO SE POhyBUjE VE SVěTě OBChODU…
Pochopitelně. Věrným se zákazník stane však jen za té pod-
mínky, že ho něco zaujme. Nemusí to být jen vystavené zboží, 
ale právě obsluha, její citlivost, distingovanost a přitom včasná 
pomoc, péče. Tím se mu začne v prodejně líbit, získá důvěru  
v poradenství (jano, běž se tam podívat, tam mi skutečně dob-
ře poradili, je to tam úžasné) a bude si pamatovat, že zavítal 
někam, kde „se našel“. je mnoho prvků, které v navazování 
vztahu mezi zákazníkem a asistentkou prodeje hrají prim. Třeba 
nevtíravý, ale živý zájem o hosta. Toho musí poradkyně nechat 

nad etiketou 
zákaznického rituálu

jAké MáTE ZkUšENOSTI S NAkUPOVáNíM ODěVů? POřIZUjETE 
SI kOSTýMEk NEBO VEčERNí šATy jEN TAk, NAhODIlE, kDyŽ ZA 
VýlOhOU SPATříTE kOUSEk, kTERý VáS INSPIROVAl? ANEBO jE 
TO PROCES DlOUhODOBě NAPláNOVANý, S PATřIčNýM čASO-
VýM PROSTOREM A NEkONEčNýM ZkOUšENíM VšEhO, CO láká 
k POhlEDU DO ZRCADlA? kAŽDá Z NáS Má PRAVDěPODOBNě 
SVůj VlASTNí STyl, čIlI ZPůSOB, kTERý SE OSVěDčIl. NěkTERá  
Z NáS SI OBlEčENí NERADA BERE NA SEBE, jINá ZáSADNě 
NENAkUPUjE V čERVENCI, DAlší PROŽíVá TO PRAVé POTěšENí  
Z NáhODNýCh ZASTAVENí SE V BUTIkU, jINá ZASE fANDí ADRE-
NAlINU Z PřEDVáNOčNíhO RUChU. 

módu z fotografií můžete 
zakoupit v prodejnách spo-

lečnosti Steilmann Praha
více informací na www.

steilmann.cz
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„vydechnout“, rozhlédnout, a ne se k němu hnát dříve, než za 
sebou, obrazně řečeno,  zavře dveře… Ta pauza však nesmí být 
nad očekávání dlouhá, aby si host nemyslel, že o něj v prodejně 
nejeví zájem. Také by neměl odejít proto, že si s něčím nevě-
děl rady a ostýchal se zeptat. Atmosféra by měla být otevřená 
jeho nevysloveným otázkám. Ten, kdo poskytuje radu na úrov-
ni, musí něco vědět o typologii osobnosti, o typech postavy, 
střizích, barvách, trendech, značkách a musí vycítit, co danému 
typu zákaznice nabídnout. Musí umět vyčíst z jejího pohledu i 
kroků, oč se bude zajímat, zda pospíchá nebo zda má chuť si 
popovídat. Nesmí obtěžovat ani zdržovat, nesmí překážet, ale 
musí být stále po ruce. 

TO jE ASI TA šPIčkA MISTROVSTVí, VIďTE?
Něco z té špičky asi ano. Víte, dobrý obchodník by měl být i 
šikovným psychologem. Najít správnou míru vlastní odvahy, 
která je pro dobývání zákaznických srdcí také nutná. Správ-
ně poradit a nabídnout, to je opravdu i kousek umění, umění 
komunikace. je nespočet odborných knih, z nichž se dá čerpat, 
a každý se denně učíme v praxi. Zkušený obchodník by neměl 
zapomínat ani na tzv. selský rozum a prosté základy slušného 
chování.

MySlíTE, ŽE jE O TOM POTřEBA STálE MlUVIT? 
Domnívám se, že ano. hlavně v branži obchodníků. Slušnost 
a takt je předpoklad dlouhodobého úspěchu. Ono se totiž ne 
všechno prodá samo sebou. Uvědomuji si to vždy, kdy přijí-
máme do našich prodejen nové asistentky prodeje, když je 
školíme, když je vedeme k tomu, aby do hloubky pochopily, 
proč chtějí tuto práci dělat. je na nich, jak ovlivní tržby, kolik 
zboží na trhu uplatníme, kolik lidí bude s naší škálou možností 
spokojeno. Nejen reklama, nejen povědomí o značce, nejen 
dostupnost sítě či ceny, ale právě ony jsou těmi, jejichž doko-
nalost, šarm a radost povyšují prostý obchodní vztah na vztah 
plný vřelosti. Platí to dvojnásob při nabídce značkového zboží. 
kvalitní oblečení vyžaduje pozorné slovo. Víte, jde o to mít 
radost z toho, že mohu někoho, kdo mne poctil svou přítom-
ností, obsloužit, musí mne to bavit, pak má moje práce smysl. 
když vím, že někomu pomohu vytvořit jeho šatník, že tomu 
bude rád, bude to těšit i mne. Pak budu v oboru úspěšná. To 
je ten základ. Chodit do práce jen pro peníze, to je ta nejhorší 

a nejstrašnější motivace. když vás nemotivuje snaha vyhovět 
zákazníkovi, podvědomě to pozná a ztratí o vaše nedokonalé 
služby zájem.

VyChOVáVá VlASTNě NějAká SPOlEčNOST PRODA-
VAčE-PORADCE, ASISTENTy PRODEjE NAPříklAD PRO 
OBOR ODěVy?
V české republice ne. A je to velká škoda. Obchod je prastará 
kategorie a obecně by si jeho pravidla zasluhovala více péče. 
Souvisí to s tím, že prodávat může u nás vlastně každý a živnos-
tenský zákon ani firmy v roli zaměstnavatelů po člověku zpra-
vidla nevyžadují ani zkušenosti, ani zkoušky, ani kvalifikaci…  
jenže ono skutečně u značkového zboží nejde o prostý prodej, 
ale skutečně o službu s mnoha atributy. A pracovat ve službách 
je od slova sloužit. A mít radost sloužit.

NEjSTE ZByTEčNý PESIMISTA?
Přiznám se, že někdy už ano. Sama s touto naznačenou situací 
bojuji léta, ale nepohnula jsem s ní a věčné vysvětlování mne 
už také moc nebaví. Až jednou předám otěže vedení firmy do 
dalších rukou, založím si vlastní  „oděvní poradenství“ při spo-
lečnosti Steilmann Praha. Začnu se pečlivě věnovat dámám 
podnikatelkám a manažerkám, těm, které jsou více uspěchané, 
než by si zasloužily. Mne trápí, že samy na sebe nemají čas, když 
ostatním jim ho věnují spousty.
každá žena, ať již v hodně zodpovědné pozici ve firmě, nebo 
jako novopečená maminka v domácnosti si zaslouží, aby se 
vkusně a slušivě oblékala, aby se ostatním líbila.
Ne každá si s módou dokáže dobře poradit, jedna se pod-
ceňuje, jiná přeceňuje své možnosti, další příliš podléhá 
tomu, co se nosí, jiná se hodlá obklopovat jen značkami 
za každou cenu, další třeba neumí respektovat zákonitos-
ti harmonie. Potřebují tedy odbornou radu. Od toho, kdo ji 
kvalifikovaně poskytne. A protože se lidská činnost čím dál 
více specializuje, měly by nastoupit na parket obchod-
ních domů, nákupních center i butiků vzdělané asis-
tentky prodeje, poradkyně, které by vedly ostatní ženy  
v jejich přirozené touze pěkně vypadat. je to můj velký sen.

za odpovědi do diskuze poděkovala 
Eva Brixi   1
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VŽDy jSTE MělA VřElý VZTAh k NOVýM POZNATkůM, 
VěDěNí, UčENí SE. ZDá SE MI, ŽE jEšTě S PřIBýVAjí-
CíMI ZkUšENOSTMI TENTO ŽIVOTNí POSTOj Sílí. kDE 
jSOU kOřENy?
kořeny? Asi bych musela zabrousit krapet do historie a vzpo-
menout rodiče s jejich upřímnou pokorou a respektem ke 
vzdělanosti a jejím nositelům. A když sami v té době studo-
vat nemohli, bylo jejich maximální snahou vytvořit ty nejlepší 
podmínky pro vzdělání svých dětí... A postupem času jsem 
měla mimořádné štěstí na lidi kolem sebe. Prof. Wichterle, 
prof. Přibyl, Ing. frank, Dr. Žaludová, prof. jirásek, doc. fischel,  
prof. Zelený, prof. Trnka, doc. čuba, prof. Nenadál... Samozřej-
mě nesmím zapomenout na mé nejbližší spolupracovníky ve 
firmě a na mnoho dalších, vždy se jednalo a jedná  nejen o 
příjemná setkání s vynikajícími lidmi, ale především o setkání 
se špičkovými odborníky, která byla a dodnes pro mne jsou  
trvalou inspirací a příležitostí „učení se“.   

DůkAZEM MOjí PRVNí OTáZky jE NOVá kONCEPCE 
STUDIA PRAMENíCí Z NAléhAVýCh POTřEB DENNí 
PRAxE. jDE O STUDIUM PRO říZENý ROZVOj kREATIVI-
Ty. jSTE OSOBNOSTí, kTERá TOMUTO OBORU Z VElké 
MíRy NAPOMOhlA NA SVěT. CO SlEDUjE?
již �5 let stojím v čele úspěšné vzdělávací a poradenské společ-

kreatiVita, inVence 
a vynalézavost je schopnost řešit reálné změny

NA MANAŽERSkéM BITEVNíM POlI TUTO Vy-
NIkAjíCí ŽENU ZNAjí VšIChNI jEjí kOlEgOVé, 
OBChODNí PARTNEřI, SPOlUTVůRCI řADy PRO-
jEkTů, PEDAgOgOVé, šPIčky čESké EkONOMI-
ky. MNOZí, A STEjNě TAk I já, SE PTAjí, PODlE 
jAkéhO klíčE TATO DáMA ODEMyká SVé NITRO 
DAlšíM A DAlšíM POZNATkůM, kDE jE  PRáh 
jEjí TOUhy PO VěDěNí A jAk DOkáŽE ZE SVéhO 
já VyTVOřIT hARMONICký CElEk, jíMŽ PRO-
MlOUVá léTA k ODBORNé VEřEjNOSTI, A jEš-
Tě k TOMU ElEgANTNě PROVOkUjE: PROf. INg. 
RůŽENA PETříkOVá, CSC., řEDITElkA A jEDNA-
TElkA SPOlEčNOSTI DTO CZ, S. R. O., jE DáMOU, 
kTERá NESTáRNE. RECEPTEM jE jEjí VíRA V člO-
VěkA, kTERý ChODí PO ZEMI PROTO, ABy NěCO 
DOkáZAl. říká SE, ŽE lIDé VyPADAjí TAk, jAk 
UVAŽUjí, A ŽE VýRAZ jEjICh TVářE ODRáŽí I 
STAV MySlI. jISTě MI DáTE ZA PRAVDU I POTé, CO 
SI PřEčTETE NáSlEDUjíCí řáDky:

nosti, která je vynikajícím týmem dynamických, nápaditých a 
tvořivých lidí, což ostatně dokumentuje naše každoročně ino-
vovaná nabídka aktivit s maximální snahou reagovat na stále 
náročnější požadavky praxe. Prof. jirásek některé naše aktivity 
dokonce s jistou nadsázkou nazývá „intelektuálními hostinami“, 
kde spolu do lavic usedají, svorně komunikují, radí se a často i 
přou znalci managementu, a to ať už se jedná o pedagogy Vš, 
tak o top manažery našich významných podniků a firem. Toto 
je pro nás ctí a samozřejmě nás to velmi zavazuje... Dokladem 
takového počinu může být i připravované studium pro řízený 
rozvoj kreativity. 
je nejvyšší čas si přiznat, že v dosavadní historii lidstvo nikdy 
nepociťovalo takovou potřebu tvůrčích myšlenek jako v sou-
časnosti. často stojíme před takovými úkoly, a problémy, kte-
ré běžný člověk ani s pomocí současné „high tech“ nedokáže 
vyřešit. 
Opět se nacházíme na začátku nové civilizační vlny a musíme 
opět vytvořit vše, co si tato nová doba vyžádá. jsou dokonce 
známé předpovědi, že posun k větší spiritualitě bude jedním 
z nejvýznamnějších trendů 2�. století a tvořivost jeho nejdů-
ležitější kvalifikací... 
Někde jsem se dočetla, že existují dvě skupiny odborníků, 
zabývajících se kreativitou. Ta první a početnější je léta vedena 
snahou vymyslet obecný vzorec tvořivosti. Ta druhá se místo 
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celoživotního „bádání“ věnuje tomu, jak tvořivost pěstovat, kul-
tivovat a konečně jak ji využít ve prospěch nás všech... asi byste 
uhádla, že náš tým se plně hlásí k té druhé skupině.

kDyŽ jSEM SI PřEčETlA kOMENTář k MANAŽERO-
VI kREATIVITy A INOVACí, TROChU jSEM SE VšAk 
ZARAZIlA. COŽPAk TOTO jE NUTNé STUDOVAT? AŽ 
DO TéTO ChVílE jSEM SE DOMNíVAlA, ŽE čEšTí 
MANAŽEřI A PODNIkATElé SE BEZ kREATIVITy UŽ 
ANI NEOBEjDOU. jAk TO VlASTNě TEDy jE? PřE-
CE NAPříklAD I NáPAD jE ZáklADEM úSPěšNéhO 
PODNIkáNí…
Pravdu máte v tom, že úspěšní čeští manažeři a podnikatelé se 
bez kreativity neobejdou. Navíc jsme byli dosti dlouhou dobu 
ukolébáni přesvědčením, že my češi jsme mistři improvizace, 
a že si dokážeme pomoci v téměř každé situaci. Skutečnost je 
však zcela jiná a pravidelné hodnocení inovačního tempa čR 
hovoří o opaku. Někde se stala chyba. Improvizace už dávno 
nestačí, o čemž se přesvědčujeme dnes a denně v nových neo-
čekávaných situacích…
kreativita, invence a vynalézavost je schopnost řešit reálné 
změny, reálné situace, ne situace modelové, které už nejsou na 
programu dne. Znalost, schopnost, dovednost prosadit reálnou 
změnu do každodenní praxe je tvůrčím činem, reálným vyústě-
ním lidské tvořivosti do pozitivní změny – inovace. A platí beze 
zbytku, že každá taková lidská tvůrčí aktivita přinášející inovaci 
znamená pro firmu/podnik významný efekt, výkon a přidanou 
hodnotu.
Nápad je základem úspěšného podnikání, ale nelze na něm 
stavět napořád. úspěšné podnikání vyžaduje více než méně 
souvislou řadu kreativních nápadů a inovací, které příjemně 
překvapí jak zákazníky, tak už méně naši konkurenci.
Není nutné kreativní techniky studovat a trénovat, neboť přežití 
na trhu není samozřejmě povinné. Ale studujete-li, princip je 
stejný jako na dostizích: i minimální rozdíl ve výkonu zname-
ná fatální rozdíl ve výsledku. A když chcete být první … Ano, 
je třeba toto studovat, trénovat, fixovat návyky. kreativita není 
chiméra. je tvořena � základními kameny:
�. Postoji (tolerancí vůči dvojznačnosti, myšlenkovou nezávis-
lostí, prodlevou uspokojení…)
2. Schopnostmi (stimulační svobodou, tvorbou nápadů, vníma-
vostí vůči problémům)
�. Procesy (technikami a metodami, vytvářením podmínek a 
prostředí, řádem a systém…)
A já se ptám, kolik čtenářů toto čte poprvé? Přitom jde o pouhý 
základ. A připomeňme, že i kreativita je procesem.

MOŽNá Byly MOjE úVAhy PřílIš INTUITIVNí. DůM 
TEChNIky OSTRAVA, VySOká škOlA EkONOMICká  
V PRAZE A ASOCIACE INOIVAčNíhO PODNIkáNí čR SE 
PřI PROMýšlENí UVEDENé NOVINky OPíRAlA O fAk-
TA. jAká TEDy jSOU? OPRAVDU jSME MálO INOVATIV-
Ní, TVOřIVí, NáPADITí?
Vaše otázka mi trochu připomíná rčení o usínaní na vavřínech. 
jsme opravdu tak málo dobří, abychom nemohli být lepší? Ano, 
jsme tvořiví, nápadití i inovativní, ovšem velmi často jen někdy 
a jen intuitivně.

jenže když je třeba porazit konkurenci, málokdy je možné čekat 
na spásné políbení múzy a doufat, že časem přijde. Vymyslet 
teď hned tady a něco, co tu ještě nebylo, tak zní úkol. A právě  
v tomto okamžiku nastupují kreativní techniky, za předpokladu 
že je znáte a umíte používat. A nejen vy. je také nezbytné umět 
rozpoznat a řídit kreativní lidi ve vaší společnosti. jistě každý  
z nás zná tyto často nespoutané typy. jak jim vytvořit to nejlep-
ší prostředí, ty nejlepší podmínky? jak vidíte, jedná se o úkol 
nadmíru náročný, a tak jsme si k projektu přizvali další partne-
ry/instituce, jakými jsou VšE Praha – fakulta podnikohospodář-
ská, stejně jako Asociace inovačního podnikání čR.

OBOR BUDOU MOCI STUDOVAT ZájEMCI OD ROkU 
2008. kDE SE BUDE VyUčOVAT, kDO SE MůŽE PřI-
hláSIT, jAké VýSTUPy BUDOU? kOlIk kORUN BUDE 
STUDIUM STáT? BUDOU MOCI ABSOlVENTI POUŽíVAT 
NějAký TITUl jAkO NAPř. MBA ZA SVýM PříjMENíM?
kde? Zcela záměrně se vymaníme z prostor univerzity, města a 
dalších rušivých vlivů. je to místo zhruba uprostřed republiky, 
řádově v minutách dostupné z D�. lesy, kříže, myslím, že jich 
tam stojí 9 (Domašov, Manažerský hotel Annahof).
kdo? Prvních 20 přihlášených, pravděpodobně lidí, kteří se přes 
svou nepostradatelnost umí jednou za měsíc zcela odpoutat na 
pár desítek hodin a věnovat se tvrdému tréninku své mysli. Více 
lidí tento unikátní program, v pilotním studijním roce 2008,  
v tuto chvíli nepojme.
kdo se může přihlásit a jaké budou výstupy? Přihlásit se 
může kdokoliv, kdo je ideově nezávislý, je ochotný hrát si  
s nápady a myšlenkami, je zvídavý a má radost z objevování, je 
otevřený vůči změnám a novinkám, má touhu vymýšlet něco 
nového, je schopný analyzovat problém a konstruovat jeho 
řešení, je schopen konstruktivní práce s fantazií a konečně 
má schopnost sebemotivace, sebeřízení a seberozvoje. Naší 
snahou bude probudit v účastnících utlumenou tvořivost tak, 
aby se dostala do pohotovostní, okamžitě použitelné polo-
hy a poskytnout metody, techniky a nástroje, které mohou 
rutinně použít, kdykoliv budou v budoucnu potřebovat řešit 
složitý problém. A konečně, aby absolvováním studia účastní-
ci postupovali od tvůrčích námětů k angažované práci a vyso-
kým výkonům výrazně efektivněji a rychleji, než aby spoléhali 
jen sami na sebe.
A ptáte se na cenu? Ano, vše je o penězích. Na kolik vyjde inves-
tice do vaší osobní konkurenční výhody, naleznete na našich 
webových stránkách. Ve srovnání s tím, kolik musí vydělat něco 
nového, originálního, ať už nový obchodní postup, náskok před 
konkurencí, nebo třeba zcela nová geniální kombinace stávají-
cího výrobku a služeb, to není mnoho.

jAké OSOBNOSTI BUDOU PřEDNášET A PODlE 
jAkýCh MěříTEk jSTE jE VyBíRAlI?
Popravdě řečeno, pro volbu osobností žádná měřítka k dispozi-
ci nejsou, protože studium technické kreativity a inovací nemá 
zatím v česku srovnání. V týmu osobností jsou lidé, kteří ovlá-
dají prakticky kreativní a inovační metody a postupy jak přistu-
povat k novým, často netradičním úkolům a zadáním, kteří jsou 
schopni nejen nápady dostat, ale rovněž nabídnout adekvátní 
řešení a uvést je v život. 

pokračování na straně 18
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Oslovili jsme v tomto kontextu rovněž skupinu tzv. VIP Celebri-
ties, tzn. top manažery, kteří mají za sebou dlouhodobý úspěch, 
mají bohaté zkušenosti z praxe a reprezentují téměř všechna 
klíčová odvětví čR. jedná se o manažery, kteří jsou otevře-
ni celoživotnímu učení, jsou připraveni zvládnout nové věci, 
když to potřebují. Všechny spojuje to, že vzdělávání neskončilo  
s jejich vysokoškolským diplomem nebo studiem MBA, a totéž 
vyžadují od svých zaměstnanců.

TéMATA jSOU ATRAkTIVNí, NAPř. PROBléM jAkO 
VýZVA, PROSPERITA A úSPěCh, SyPEjTE NáPADy  
Z RUkáVU, BUďTE ORIgINálNí. CO SkRýVAjí? 
Problém jako výzva – atraktivita tkví v pojmech jako vzrušení, 
zaujatost, soustředění, koncentrace, nápad, radost, uspokoje-
ní, respekt, tzn. že se jedná v převážné míře o takové disciplí-
ny, které zatím nejsou běžnou výbavou vzdělávání techniků/
manažerů.
nápad jako inovace – v tomto kontextu je si zapotřebí osvo-
jit myšlenku, že kreativní počin bez promítnutí do komerčního 
úspěchu je jen zbytečně vynaložená energie a čas. jak přetavit 
nápad do konkurenčního úspěchu je také jedno z témat stu-
dia.
sypejte nápady z rukávu – kolegové na vás koukají a říkají si, 
tak se ukaž. A vás opravdu napadají věci, které ostatní ještě 
nenapadly. A takhle je to často – jen se momentálně dokážete 
podívat na věci jinak.
buďte originální – konvence dusí kreativitu, zaběhaná cesta je 
pohodlná jistota, která ovšem časem zmizí a je jen na vás, abys-
te našli cestu novou, vedoucí k cíli.

pokračování ze strany 17 

I PřES TO, ŽE VíCE úVěROVýCh SMlUV 
UZAVíRAjí MUŽI, jSOU TO PRáVě ŽENy, 
kDO VláDNE RODINNéMU ROZPOčTU. 
VyPlýVá TO Z ANkETy MEZI klIENTy 
SPOlEčNOSTI gE MONEy MUlTISERVIS, 
kTERá PROBěhlA V říjNU lETOšNíhO 
ROkU. ANkETA UkáZAlA, ŽE ŽENy MAjí 
VElký VlIV NA VýBěR ZBOŽí, DO kTERéhO 
BUDOU RODINNé PROSTřEDky INVES-
TOVáNy. V PřEVáŽNé VěTšINě PAk DO 
DOMáCNOSTI SAMy VyBíRAjí NáByTEk, 
SPOTřEBIčE A DAlší VyBAVENí. DOMé-
NOU MUŽů ZůSTáVAjí TEChNOlOgIE.

o rodinných nákupech 
rozhodují ženy

Podle našich statistik jsou úvěrové smlouvy uzavírány z 60 % 
muži, ale neznamená to, že by právě muži o vybraném zboží 
rozhodovali. Muži si berou úvěry častěji, protože mají z obou 
partnerů v domácnosti zpravidla vyšší příjmy. úvěr si berou oba 
manželé spolu a naše zjištění ukazují, že za koupí konkrétního 
zboží stojí spíše ženy,“ komentoval skutečnost předseda před-
stavenstva a generální ředitel společnosti gE Money Multiservis 
Charlie Coode.

Podle ankety odráží rodinné rozhodování o investicích také 
odlišné rodinné role mužů a žen. Muži na ženách nechávají 
rozhodnutí o spotřebičích, které častěji používají ony (ledničky, 
pračky, myčky nádobí) a sami vybírají elektroniku do obývacích 
pokojů – DVD přehrávače, televizory a podobně. Muži však svá 
rozhodnutí s ženami konzultují více, než tomu je naopak.
Zatímco běžné nákupy do domácnosti obstarávají ze 70 % ženy, u 
větších nákupů se role vyrovnávají, ale převaha žen zůstává patr-
ná. Ženy uvedly, že ve �0 % případů rozhodují o koupi samy. Spo-
lečná rozhodnutí pak manželé u větších nákupů dělají ze �5 %.

Rozdílné spotřební chování mužů a žen
Z ankety společnosti gE Money Multiservis dále vyplývá, že roz-
dílnosti se projevují i v nákupním chování mužů a žen obecně. 
Při nákupech denní spotřeby se ženy rozhodují více podle ceny 
než podle značky. Zároveň však neustále narůstá počet žen, kte-
ré jsou ochotné kupovat zboží nových nevyzkoušených značek, 
protože rády značky střídají. Ženy také přiznávají větší míru ovliv-
nitelnosti reklamou, než je tomu u mužů. Téměř dvě třetiny žen 
přiznaly, že mají tendenci nakupovat zboží, které znají z reklam. 
Dalším rozdílem pak je, že zatímco ženy nerady nechávají náku-
py na poslední chvíli a rády si vybírají mezi dostupným zbožím, 
muži častěji nechávají potřebné nákupy na poslední chvíli.
Společnost gE Money Multiservis financovala v loňském roce 
nákupy za více než 9,6 miliard korun; potvrdila tím tak vedoucí 
pozici na českém trhu splátkového prodeje. 

Eva Chaloupková, tisková mluvčí GE Money  Multiservis 

Samozřejmě že studijní program nabízí další atraktivní témata, 
opravdové a nevšední zážitky, radost ze sebepoznání, ze své 
kreativity a netušených možností jak je uplatnit, a konečně 
prokazatelnou dovednost kreativních metod, které bude umět 
absolvent studia rutinně využívat ve své firemní praxi.

PATříTE MEZI šPIčkOVé MANAŽERky  A VíM, NAkOlIk 
SI CENíTE lIDSké VyNAléZAVOSTI, šIkOVNOSTI, INICI-
ATIVy. V NOVéM PROjEkTU jSTE ASI VyjáDřIlA kUS 
SVé ŽIVOTNí fIlOZOfIE. NAlEZlA jSTE A POjMENO-
VAlA PROSTOR, V NěMŽ SE POhyBUjEME ZATíM SPíšE 
NAhODIlE, BEZ řáDU A SySTEMATICké PRáCE SAMI 
NA SOBě…  
Opravdu si vysoce cením uvedených vlastností. A to jak u 
svých kolegů v naší společnosti DTO CZ, tak i na univerzi-
tách, kde pracuji s nastupující mladou generací manažerů- 
podnikatelů. lidská vynálezavost, iniciativa, kreativita, pruž-
nost, inovativnost – žel zatím tyto disciplíny nepatří k běžné 
vybavenosti absolventů Vš a univerzit. A protože nemůžeme 
donekonečna čekat, než nám školy začnou vychovávat tvoři-
vé lidi – inženýry, manažery, bylo naší snahou připravit vlastní 
studijní program výchovy dospělých k tvořivosti. Nejjedno-
dušším řešením je (a rovněž o toto řešení nám ve studiu pů-
jde) je přestat konečně pochybovat o tom, že člověk dokáže 
podstatně více, než jsou jeho dosavadní možnosti. Náš tvůrčí 
potenciál je opravdu značný; musíme se však učit jak jej co 
nejefektivněji využit. Vždyť nová globální doba přináší nové 
podmínky, s nimi nové problémy a to vše si vyžaduje i  nového 
tvořivého člověka.

za odpovědi k tématu nevšednímu poděkovala  
Eva Brixi  1
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Vánoce jsou vnímány především jako svátky 
klidu a míru, kterým ovšem předchází hek-
tické období příprav. Patříte i vy k lidem, 
kteří předvánoční shon a davy v obcho-
dech zrovna nemilují? Pak vás jistě potěší 
novinka, se kterou právě v tomto období 
přichází hotel President. Nabízí vám mož-
nost zakoupit jako dárek certifikáty na někte-
ré oblíbené akce či speciální balíčky. Tak například 
si můžete zakoupit certifikát na Večer se šéfkuchařem, Roma-
tickou večeři v restauraci Vltava nebo prožít Romantický večer 
v hotelovém masážním centru TAWAN a restauraci Vltava. 
Pro náročnější klienty připravil hotel President rozšířenou vari-
antu – Romantický víkend a Relaxační balíček, které zahrnují 
také ubytování v jednom z  nejluxusnějších pokojů a VIP péči. A 

je tu ještě Balíček pro Vaše výročí! Ten je určen všem, 
kdo chtějí jedinečným a nezapomenutelným 

způsobem oslavit svůj významný den. hotel 
President vystaví na jméno obdarovaného 
dárkový certifikát dle vašeho výběru. 
Pro více informací či rezervaci kontaktujte 

obchodní oddělení hotelu President: 2�� 6�� 
�69 nebo reservations@hotelpresident.cz

A nyní máte dokonce možnost jeden z uvedených 
balíčků vyhrát! Odpovězte na následující otázky:
1) Jaký druh masáží nabízí masážní centrum hotelu Presi-
dent?
a/ ajurvédské
b/ thajské
c/ shiatsu

2) Kterou z níže uvedených služeb nenajdete v nabídce 
hotelu President?
a/  připojení k vysokorychlostnímu internetu a Wi-fi zdarma
b/ kadeřnické studio
c/ bazén

3) Mezi výhody, které získají členové věrnostního progra-
mu “President Club”, nepatří:
a/ 50% sleva na parkování
b/ donáška denního tisku do pokoje
c/ neomezená konzumace minibaru zdarma

Inspiraci k odpovědím na otázky najdete na www.hotelpresi-
dent.cz. Zasílejte je do konce letošního roku na e-mailovou 
adresu bartikova@prosperita.info a brixi@prosperita.info.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který zís-
ká Romantický večer pro 2 osoby v hotelu President. Součástí 
balíčku je Royal Thai masáž, Royal Aroma masáž a večeře pro 
2 osoby.

Vyhrajte romantický večer v hotelu President

A tak neváhejte, otevřete špyžírnu i oči a dejte prostor vlast-
ní fantazii. S rozmanitě upravenými tuňákovými  krémy 
nebo konzervovaným tuňákem se docela pěk-
ně kouzlí. Autorkou uměleckých děl však 
nemusíte být sama. když se vám podaří 
nasměrovat vlastní potomstvo k rodinné 
soutěži a vybídnout i babičku, manžela, 
případně známé, kteří si přišli jen tak poklá-
bosit, myslím, že vy si konečně budete moci 
odpočinout! Posila si radostně zasoupeří o 
významné ceny ve formě pochval a vy pak již 
budete jen odměňovat! Prázdnými talíři, prvním 
místem a nějakým tím dárečkem navíc. Věřte, 
bude to šťastné řešení... Delegovat pravomoce jistě 
umíte, takže vlastně vše ostatní již půjde samo.
k dispozici může být veka, rohlík, toust, tmavý chléb, 
celozrnná houska a mnoho dalších druhů pečiva, pestré 
listy salátů, barevná rajčata a papriky, cibule několika barev, 
tvarů i chutí… když k tomu přidáte dobrou náladu, rozhod-
ně nic nezkazíte! Váš vánoční kapr nebude určitě naštvaný, že 
má konkurenci. I kuchyně se totiž kvapem globalizuje… (rix)

kapr nebude naštvaný

VáNOčNí kAPR SICE ANO, AlE CElé SVáTky SE PřECI NEMUSí DOjíDAT, jAk TO BýVáVAlO V NEjEDNé 
RODINě ZVykEM… PO šTěDRéM VEčERU PřIjDE DAlší DEN A PAk DAlší SVáTEk… CUkROVí BUDE 
SICE kRáSNě VONěT, jENŽE ChUťOVé BUňky By RáDy I NěCO jINéhO, PIkANTNějšíhO, NěCO PRO 
MlSNé jAZýčky, ZáROVEň COSI lEhčíhO VE STylU ZDRAVé VýŽIVy, A VíCE ZElENINy k TOMU lENO-
šENí MEZI DáRky…
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Celosvětový výrobce pracích prášků, kosmetiky, lepidel a tech-
nologií, společnost henkel, patří k firmám, které prostřednictvím 
svých značek a technologií již několik desetiletí aktivně přispí-
vají k trvale udržitelnému rozvoji za zachování rovnováhy mezi 
dosažením ekonomických cílů, sociální angažovaností a ochra-
nou životního prostředí. Roli průkopníka dokázal henkel již  
v roce �98�, kdy na trh uvedl první bezfosfátový prací prá-
šek. 
Důkladnou analýzou životního cyklu jednotlivých výrobků sle-
duje oddělení výzkumu a vývoje henkel, jaký dopad na životní 
prostředí má nejen výběr surovin nebo použití výrobní techno-
logie, ale i logistika, fáze spotřeby a likvidace produktu. Výsled-
ky těchto analýz pak vyhodnocuje a přizpůsobuje jim produk-
tová portfolia.

Suroviny
hlavním cílem výzkumných pracovníků je objevit pro výrobu 
produktů suroviny z obnovitelných zdrojů, nejlépe stoprocent-
ně biologicky odbouratelné. Značná část surovin pro výrobu 
pracích a čisticích prostředků jsou anorganického původu a 
nedají se jinými zdroji nahradit. Druhá část surovin je organic-
kého původu na bázi ropy, jako např. pro prací výkon důležité 
tenzidy. 
henkel je nahrazuje tenzidy na bázi surovin z oleje z palmo-
vých semen. V pracích prášcích činí podíl tenzidů z obnovi-
telných zdrojů na �5 %, u šampónů a některých lepidel je to 
více než �0 %. Velmi osvědčenou patentovanou technologií 
henkel jsou také nanotechnolgie. Díky nim vydrží například 
skleněné plochy ošetřené prostředkem Clin déle lesklé, zubní 
pasta Vademecum S.O.S. s přídavkem látky nanit® chrání citli-
vé zuby a technologie Bonderit NT zabraňuje korozi metalic-
kých povrchů. 

Výrobní řetězec a obaly
Energetická náročnost výroby může být významně ovlivněna 
zavedením optimálních procesů – snížením procesní teplo-
ty, nahrazením sušení ve spreji například granulováním nebo 
využitím mořské vody jako procesní. Životnímu prostředí lze 
prospět inteligentními obaly na bázi škrobu nebo celulózy. 
Cílem henkel je využívat co nejvíce obalů, které se dají snad-
no recyklovat. Snahou výrobce je také nalézt řešení ve využití 
bioplastů jako obalového materiálu, který lze kompostovat.  
V české republice se celkem 66 % všech používaných obalů 
vrací zpět k recyklaci. každý občan odnese k recyklaci celkem 
�8 kg obalů ročně. 

Fáze spotřeby zatěžuje
Dle analýzy henkel je nejvíce zatěžující pro životní prostředí 
fáze spotřeby výrobku. 
U jednoho pracího cyklu dosahuje energetická náročnost 
ve fázi praní více než 60 % z celkově spotřebované energie. 
Zpracování surovin tvoří �� % a zbylých 7 % připadá na výro-
bu, obal, dopravu a likvidaci produktu. Například z celkového 
počtu ��,5 kj energie spotřebované na jeden prací cyklus tvoří 
praní celých 9 kj. 

VíTE, CO NáS čEká ZA �0 čI 20 lET? TřEBA PRANí ZkRáTí TEChNOlOgIE NA NěkOlIk MINUT, ŽEhlIč-
ky BUDOU jEN NA DálkOVé OVláDáNí, VARNé kONVICE BUDOU SAMy káVU ZAléVAT A Z MIkRO-
VlNky VáM TAlířE PřISTANOU NA STOlE, ANIŽ BySTE MUSElI hNOUT PRSTEM. ANO, ANO, My ŽENy 
TO jIŽ MáME VyMyšlENé. NyNí PůjDE jEN O TO, jAk  ODVáŽNí MUŽI UChOPí NAšE PřáNí. řADA 
fIREM SE O TO jIŽ SNAŽí.

Jaké budou 
prací prášky

Moderní prací prášky 
Současným i budoucím trendem je snaha výrobců o co největší 
koncentraci pracích prášků, stejně účinných při co nejnižší tep-
lotě a minimálním množství vody. S nadsázkou lze říci, že ideál-
ní varianta praní v budoucnu bude pouze v pěně. 
český trh v minulém roce významně ovlivnila kampaň společ-
nosti henkel a dalších předních výrobců pracích prášků ve spo-
lupráci s Evropskou asociací výrobců mýdla, pracích a čisticích 
prostředků (A.I.S.E.) s názvem „Provětrejte své prací návyky“. 
kampaň provázela zavedení koncentrovaných pracích práš-
ků označených logem Eurocompact na český trh a měla za cíl 
vysvětlit jejich výhody spotřebitelům. koncentrované, nebo-li 
kompaktní prací prášky mají o třetinu menší objem než tra-
diční, a přitom vyperou stejné množství prádla. Můžeme jich 
tedy dávkovat o třetinu méně. kompaktace sníží spotřebované 
množství pracích prášků o tisíce tun ročně, menší balení se lépe 
dopravují z obchodu i skladují v domácnosti, kromě chemikálií 
se sníží i množství obalů a spotřeby energie. Rok po kampani 
zaujímají koncentrované prací prášky v hodnotovém vyjádření 
téměř 85 % trhu. Prací gely, další forma koncentrovaných pra-
cích prostředků, dobyly český trh sice až letos, deset let po své 
premiéře v západní Evropě,  ale i jejich tržní podíl mimořádně 
stoupá. Zatímco kategorie prášků zaznamenala v pololetí 2007 
v meziročním srovnání nárůst v hodnotě o �� %, tekuté pro-
středky zvýšily svůj tržní podíl v hodnotě dokonce o �� %.

Dow Jones Sustainability Index
letos se firma poprvé v historii dostala na čelní pozici v sek-
toru výrobců spotřebního zboží světového indexu Dow jones 
Sustainability a byla rovněž zařazena do nového indexu global 
Challenges, v němž je padesátka firem s mimořádnými výsled-
ky v oblasti trvale udržitelného rozvoje. každoroční vyhodno-
cení vychází z analýzy výkonnosti jednotlivých firem v oblasti 
ekonomické, ekologické a sociální. kritériem pro zařazení je 
prokázaná schopnost věnovat úsilí k řešení globálních problé-
mů, jako jsou klimatické změny, chudoba, nedostatek pitné 
vody, trvale udržitelné lesní hospodářství, zachování biodi-
verzity a demografický vývoj, a současně využívat nové tržní 
příležitosti.  (tz)
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„Neuvěřitelný úspěch 
prvních dvou bylinek 
nás přesvědčil o tom, 
že spotřebitelé mají o 

funkční vody zájem, a 
především, že je zde silná 

skupina spotřebitelů, kteří 
dbají o své zdraví a zdraví 
svých blízkých. Chceme 
těmto lidem vycházet 
vstříc a reagovat na jejich 
požadavky a potřeby rozši-
řováním naší nabídky byli-
nek,“  komentoval uvedení 
nových variant Vojtěch 
kolmaš, Brand manažer 
značky Rajec.
V nové receptuře Rajec 
Bylinka jsou nyní využity 
bylinné výtažky z pam-
pelišky a šalvěje, při-
čemž v jednom litru je 
jich �00 mg. již v tomto 
množství mohou blaho-
dárně působit na lidský 
organizmus. Pampeliš-
ka příznivě ovlivňuje 
trávení a je doporučo-
vána při problémech se 
žaludkem a žlučníkem. 
Pampeliška také snižu-
je krevní tlak. šalvěj 

můžeme zase využít ke 
zklidnění a pročištění 

mysli. Dále má výbor-

Dvě otázky pro Vojtěcha Kolmaše, 
Brand Managera WATERS, CSD:
Jakou bylinku máte vy osobně nejraději?
Mám dva chuťové favority – Meduňku a Šalvěj.

Proč doporučujete jako nápoj právě bylinkový Rajec 
ženám podnikatelkám a manažerkám? 
Těch aspektů je samozřejmě více – ty hlavní jsou ale 
dodržování pitného režimu a příznivé účinky bylinek na 
lidský organizmus. Žijeme v době, kdy v práci trávíme stále 
více času, čímž úměrně stoupá zatížení a následně i únava 
celého našeho organizmu. Rajec Bylinka kombinuje výhody 
pramenité vody Rajec, kterými jsou lehká, vyvážená mine-
ralizace a nízký obsah sodíku s pozitivními účinky bylinek, 
jako je např. pampeliška nebo šalvěj. Právě díky těmto 
vlastnostem je vhodným základem každodenního pitného 
režimu.

noVý raJec bylinka
– nyní šalvěj a pampeliška

SPOlEčNOST kOfOlA ROZšířIlA NABíDkU PRODUkTů V řADě BAlENýCh 
fUNkčNíCh VOD RAjEC BylINkA A PřEDSTAVIlA DAlší DVě UNIkáTNí 

VARIANTy S BylINNýMI VýTAŽky PAMPElIšky A šAlVějE. PRVNí 
DVě VERZE S VýTAŽky MATEříDOUšky A MEDUňky Byly UVEDE-
Ny NA TRh jIŽ lETOS V úNORU.

né dezinfekční účinky, působí 
proti pocení a také snižuje hla-
dinu cukru v těle.
Rajec Bylinka poskytuje výhody 
pramenité vody Rajec, kterými 
jsou vyvážená mineralizace a 
nízký obsah sodíku. Právě díky 
těmto vlastnostem je vhod-
ným základem každodenního 
pitného režimu. Díky výtaž-
kům z pampelišky a šalvěje 
určitě nadchne spotřebitele, 
kteří pečují o své zdraví, a 
zároveň překvapí neotřelou 
chutí.
Design nových variant Rajec 
Bylinka navazuje na předcho-
zí dvě příchutě. Barva láhve je 
opět laděna do fialova. Etikety 
a uzávěry obou nových druhů se 
odlišují, aby spotřebiteli umožnily 
snadnou orientaci při výběru bylinky (pampeliška je laděna do 
žluta, šalvěj do zelena). láhve mají obsah 0,75 litru nebo �,5 lit-
ru. Nutriční hodnoty ve �00 ml vody jsou 82kj/�9 kcal.  (tz)
více informací o funkční vodě Rajec Bylinka najdete na 
www.rajecbylinka.com/
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SPOTřEBITElSký úVěR jE VDěčNý PRODUkT. V kTE-
RéM OBDOBí ROkU jICh klIENTI U VáS VyUŽíVAjí NEj-
VíCE?
V průběhu roku nejsou velké rozdíly ve využívání úvěrových 
produktů. Poptávka však mírně roste na konci roku s blížícími se 
vánočními svátky. Pro toto období připravujeme produkty, kte-
ré kromě tradičních výhod přináší i určitý bonus nebo odměnu 
pro našeno zákazníka.

jAké úVěRy SE lIDEM ZDAjí PříhODNější? účElOVé, 
čI NEúčElOVé? A kTERýCh PřED VáNOCEMI POSky-
TUjETE VíCE?
Protože financujeme především automobily, poskytujeme 
mnohem více účelových úvěrů, kde zmíněným účelem je prá-
vě profinancování vybraného vozu. Na našich �� pobočkách 
však poskytujeme i neúčelové hotovostní úvěry, u kterých 
poptávka roste právě s blížícími se Vánocemi. Tyto úvěry je 
totiž možné využít na pořízení zboží nebo služeb podle vlast-
ního uvážení.

PRůMěRNá VýšE úVěRU SE CElOSTáTNě NEPOhyBUjE 
V ZáVRATNýCh čáSTkáCh – kOlIk čINí U VáS?
Průměrná výše neúčelového úvěru je u nás přibližně 90 000 kč. 
Naše úvěry poskytované na pobočkách se svými parametry jako 
je sazba a výše úvěru, včetně důsledného ohodnocení bonity 
zákazníka, blíží bankovním úvěrům. Neposkytujeme nízké část-
ky za extrémně vysoký úrok, jak to dělají mnohé společnosti.

VáNOCE, NEBO SPíšE léPE PřEDVáNOčNí čAS, PATří 
SPíšE ŽENáM – jAké PRODUkTy VAší SPOlEčNOS-
TI MAjí NEjRADějI? BEROU SI jE TAké NA POSlEDNí 
ChVílI?
Pokud je typickým zákazníkem pro financování vozidla muž, 

tak potom zájem o neúčelové hotovostní úvěry je především 
doménou žen. Patrně se více zajímají o domácí finance a snaží 
se poptávky po volných prostředcích řešit co nejlépe, tedy pro-
střednictvím našich produktů. To, zda si úvěr berou na posled-
ní chvíli, nevím, ale pokud nemají moc času, tak jim můžeme 
garantovat vyřízení úvěru na naší pobočce do �0 minut. Pokud 
si tedy přinesou veškeré potřebné dokumenty.

A čEMU DáVAjí PřEDNOST – TElEfONICkéMU VyřI-
ZOVáNí NEBO OSOBNíMU kONTAkTU?
Obyčejně probíhá vyřízení úvěru na naší pobočce, kde se zákaz-
níkovi věnuje náš pracovník.

kDyBySTE Byl jEŽíšEk, CO BySTE čESkýM PODNI-
kATElkáM A MANAŽERkáM NADělIl? DáM VáM NA 
VyBRANOU: NOVé AUTO I S řIDIčEM, DOMáCíhO 
SlUhU, ZAhRADNíkA, DOVOlENOU U MOřE S čES-
kýM hERCEM, kTERéhO MAjí RáDy, ANEBO kOUZEl-
Ný PROUTEk, kTERý By ODčAROVAl úNAVU Z jEjICh 
TVářE?
Asi bych odčaroval únavu z jejich tváře, protože ženě přidává 
na půvabu, pokud se netrápí, je odpočatá a svěží. Alespoň o 
Vánocích tedy přeji všem ženám co nejméně strastí se sháně-
ním dárků a co nejvíce rodinné pohody. A pokud mají starosti  
s pořízením úvěru, tak je doporučuji přenechat nám.

za rozhovor s kouzelnou tečkou poděkovala Eva Brixi

ženě přidáVá na půVabu, 
pokud se netrápí

NAkUPUjETE RáDy? ASI jE TO ZByTEčNá OTáZkA. NAkUPOVáNíM ŽENy čASTO POOkříVAjí, PlNí 
SNy, A NEjEN SVé, AlE ZEjMéNA TěCh NEjBlIŽšíCh. VěříM, ŽE I PRO VElMI ZANEPRáZDěNé OSOB-
NOSTI NěŽNéhO POhlAVí jE NAkUPOVáNí URčITá RElAxACE, PřEhOZENí MyšlENEk čI DOBRO-
DRUŽNá VýPRAVA ZA POZNáNíM. ŽENy PRAkTICké POMěřUjí VšAk I TUTO MíRU ODREAgOVáNí 
RElATIVNí úSPOROU čASU A jISTOU VOlNOSTí PřI ROZhODOVáNí. čASTO jIM POMáhAjí RyCh-
lE VyříZENé úVěRy. PřáNí k jEjICh SPOkOjENOSTI 
S PRODUkTy SPOlEčNOSTI SANTANDER CONSUMER 
fINANCE VySlOVIl MAREk MUChA, řEDITEl ODBORU 
MARkETINgU:
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Společnost ACTIVA, která je přímým dovozcem a oficiálním 
distributorem psacích potřeb prestižních značek Parker, Water-
man, Rotring a lamy, letos očekává zvýšení obratu tohoto sor-
timentu o �0 %.
Nabídka zajímavých psacích potřeb je široká, pro předvánoč-
ní čas je navíc obohacena o speciální limitované edice a řadu 
vkusných dárkových kazet či pouzder dodávaných k zakoupe-
nému zboží zdarma.
Ceny se pohybují od 200 kč u kuličkové tužky Parker jotter až 
po �50 000 kč u per z limitované, ručně vyráběné edice Water-
man Sérénité D`Art.

luxusem 
k podpisu

jE ASI STálE SlOŽITější VyBí-
RAT PRESTIŽNí DáREk. RADOST Z 
MAlIčkOSTí jE SICE VíTANá, AlE 
NE VŽDy SE NA NI Dá SPOlEhNOUT. 
jESTlI, MIlé DáMy A MIlí PáNOVé 
PřEMýšlíTE, číM OkOUZlIT POD 
STROMEčkEM SVůj PROTějšEk, 
VěZTE, ŽE ZCElA jISTě NEChyBíTE, 
kDyŽ SE VyDáTE PO STOPě lUxUS-
NíCh PSACíCh POTřEB. NECháTE-lI 
SE VéST NABíDkOU SPOlEčNOSTI 
ACTIVA A jEjí kOlEkCí SVěTOVýCh 
ZNAčEk… 

Waterman – značka plná úžasu
V roce �88� newyorský pojišťovací agent lewis Edson Water-
man přišel o velkou zakázku kvůli tomu, že jeho plnicí pero 
při podpisu udělalo na smlouvu kaňku, a než se vrátil s novou 
kopií, klient byl pryč. Zklamaný Waterman se zařekl, že tohle už 
se nesmí nikdy stát, a začal přemýšlet, jak samovolnému vyté-
kání inkoustu z pera zabránit. O rok později si nechal patento-
vat zcela nový způsob plnění a za další � roky vznikla firma The 
l. E. Waterman Company.
Pera Waterman používaly mnohé významné osobnosti, napří-
klad Charles lindbergh s ním psal svůj deník během historic-
kého letu z New yorku do Paříže v roce �927. V tomtéž roce 
také výzkumný pracovník firmy Waterman, M. Perraud, vynalezl 
inkoustovou bombičku.
V současné době jsou výrobní závody Waterman umístěny ve 
francii a v jejich produktech se spojuje neopakovatelný fran-
couzský design a šarm s absolutní kvalitou a dlouholetou tradi-
cí značky. Proslulými se staly zvláště unikátní lakované povrchy, 
které patří k vrcholu toho, co lze v tomto oboru spatřit. 
Psací potřeby Waterman se stávají důležitým doplňkem 
odrážejícím životní styl a osobnost svého vlastníka. Značka 
Waterman je synonymem luxusních psacích potřeb s vynikají-
cími technickými parametry a výjimečným designem. (tz)  1  

Waterman Sérénité Eau
čistotu a životodárnost vody představují 
jemné plošky modré a zelené perleti pochá-
zející z mušlí vylovených z moře mezi japon-
skem a koreou. každý miniaturní perleťový 
dílek je pečlivě opracován, opatřen lakem, 
usazen na své místo a poté opět nalakován. 
Vzájemná hra světel a odlesků v různoba-
revných ploškách vytváří dojem věčného 
proudění v hloubce i na povrchu nekoneč-
ného oceánu. Mořskými proudy neustále 
opracovávané a přetvářené dno představuje 
masivní stříbrný prstenec pocházející z dílny 
francouzského umělce Nicolase Droueta.
Cena: �50 000 kč s DPh

Waterman Sérénité Air
Iluzi vířícího vzduchu dosáhl Waterman 
využitím tradičních japonských technologií, 
jimiž se zdobily drobné dekorativní předmě-
ty. Základ tvoří několik vrstev různě hustého 
laku, v nichž se pomocí bambusové tyčinky 
opatrně rozpouštějí najemno rozdrcené 
skořápky křepelčích vajíček a zlatý prach.
Výsledný efekt v podobě vlajících proudů a 
vírů symbolizuje božskou cestu do nekoneč-
na. Originální křivka těla modelu Sérénité je 
zde vzdáleným horizontem, nad nímž se ve 
dne chvějí zlaté paprsky horkého slunce a  
v noci září stříbrné světlo chladného měsíce.
Cena: �50 000 kč s DPh

Sérénité 
Air

Sérénité 
Eau
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fIlMOVé TVORBě jSTE VěNOVAlA PODSTATNOU čáST 
SVéhO ŽIVOTA. SNíTE NěkDy O TOM, CO BySTE jED-
NOU jEšTě ChTělA? MáM NA MySlI TAkOVá TA TAjNá 
PřáNí…
jsou sny, které se s roky nemění. Stále chci pracovat na projek-
tech, které nejen osloví diváky, ale budou mít uměleckou hod-
notu. Splnilo se mi to například u filmu Želary, kde jsem byla 
jedním z producentů. V čechách jej vidělo více než půl milionu 
diváků, byl nominován na Oscara a asi i díky tomu jej koupila 
řada zemí. Byla to výjimečná látka, která zasáhla srdce. Moje 
přání tedy zní velmi jednoduše – budu spokojena vždy, kdy se 
objeví silné téma, které dokáže promluvit k co nejvíce lidem.

PODlE čEhO SE DNES TOčí fIlMy? jAk SE VyBíRAjí 
NáPADy? URčITě NESTAčí jEN TO, ABy PřIšEl ORIgI-
NálNí NáMěT. ROlI hRAjí PENíZE, SyMPATIE A jISTě 
MNOhO DAlšíCh hlEDISEk.
Na začátku stačí dobrý nápad, ať už ve formě povídky či scé-
náře. Podstatné je sestavení štábu – a to především hlavních 
tvůrčích profesí, protože film je týmová práce. Vše musí fungo-
vat na vzájemné důvěře a profesionalitě. A pak jsou důležitým 
hlediskem peníze. kinematografie má u nás silnou tradici. 
Stále však čekáme na nový audiovizuální zákon, abychom se 
mohli alespoň přiblížit našim kolegům v Evropě. Státní pod-
pora je samozřejmě jen jedním ze zdrojů, ale výpravnější filmy, 
jako např. Obsluhoval jsem anglického krále, by bez ní vůbec 
nevznikly. Dále jsou filmy financovány převážně ze soukromých 
zdrojů. Vždy tedy musíme pečlivě uvážit, kolik investovat, aby 
bylo dílo kvalitní. Na druhé straně je však třeba také odhadnout 
množství diváků, které může daná látka oslovit.

hlEDáNíM NOVýCh ORIgINálNíCh TéMAT SE ZABýVá 
TAké fIlMOVá NADACE RWE & BARRANDOV STUDIA, 
kDE PůSOBíTE VE SPRáVNí RADě. DAří SE jí TO? 
Nadace je nadějí a motivací pro talentované autory v oblasti 

budu spokoJena Vždy, 
kdy se objeví silné téma

hElENA UlDRIChOVá. VySlOVíTE-lI jEjí jMéNO PřED lIDMI Z fIlMOVé BRANŽE, kAŽDý BUDE 
VěDěT, O kOhO jDE. A PROZRADíME-lI, ŽE BylA PRODUCENTkOU TAkOVýCh fIlMů jAkO ŽElARy čI 
MAhARAl, TAjEMSTVí TAlISMANU  NEBO ŽE SPOlUPRACOVAlA NA VýROBě  SNíMků MISTřI,  jEDNA 
RUkA NETlESká čI OTESáNEk, ZAčNE BýT STOPROCENTNě BlíZká I kAŽDéMU Z VáS. hElENA UlD-
RIChOVá NAVíC REPREZENTOVAlA VíCE jAk DESET lET čESkOU REPUBlIkU V EURIMAgES − EVROP-
SkéM fONDU PRO PODPORU kOPRODUkCí, jE člENkOU PřEDSTAVENSTVA ASOCIACE PRODUCENTů 
V AUDIOVIZI A PřEDSEDkyNí SPRáVNí RADy čESké fIlMOVé kOMORy. MIMO TO VšEChNO jE TAké 
člENkOU SPRáVNí RADy fIlMOVé NADACE RWE & BARRANDOV STUDIA. 

audiovizuální tvor-
by. Nabízí jim pří-
ležitost na sebe upo-
zornit a prosadit se. 
jako jediná v české 
republice totiž sys-
tematicky podporu-
je literární přípravu 
celovečerních hra-
ných filmů a snaží 
se najít pro díla, kte-
rá získají granty ve 
výběrových řízeních, 
možnosti realizace. 
Přestože může ročně ocenit jen několik námětů a scénářů, 
vybudovala si za dvacet měsíců své existence dobré jméno. 
Stala se jakýmsi opěrným bodem pro začínající autory, kteří 
se domnívají, že našli zajímavou látku pro filmové či televizní 
zpracování. Vítáni jsou však i profesionálové – pro ně může být 
nadace šancí jak prosadit projekt, o jehož kvalitách jsou pře-
svědčeni, na plátna kin. 

PROfESIONálů VšAk S kAŽDýM kOlEM gRANTOVé-
hO říZENí PřIBýVá. jE TO TREND, kTERý jSTE OčEká-
VAlI? 
Zda je uchazeč profesionál nebo debutant není kritériem výbě-
ru. Příležitost má každý talent, který dokáže nabídnout zajímavé 
nebo originálně zpracované téma. Zvyšující se počet přihlášek 
autorů, kteří již mají v oblasti literární přípravy nějaké zkušenos-
ti, nám však signalizuje, že v profesionálních kruzích se nadace 
dobře zavedla. A to je pro český film, který potřebuje původní a 
originální témata a talentované autory, jen dobře. 

jSTE ŽENOU, kTERá URčITě NETRáVí VěTšINU čASU 
U DOMáCíCh PRACí A Péčí O RODINU. NENí VáM TO 
NěkDy líTO? ŽIVOT By Byl TřEBA jEDNODUšší, jED-
NOZNAčNější…
Nikdy jsem nevolila nejjednodušší cestu. Potřebuji se nějak sebe-
realizovat, uskutečňovat své pracovní cíle či sny. To ale samozřej-
mě bez rodinného zázemí nejde. Pro mě je důležité obojí. Snažím 
se mít dostatek času také pro sebe, svou rodinu a své koníčky.

V MANAŽERSkýCh POZICíCh SE POhyBUjETE NA 
PůDě kOMORy, ASOCIACE, NADACE. jAk VyCháZíTE  
S kAMARáDEM čASEM? TAké VáM ChyBí? ANEBO jSTE 
SE S NíM UŽ NAUčIlA PRACOVAT?
S časem se učím pracovat stále. Myslím, že to už dokážu mno-
hem lépe než dříve. Zažila jsem opravdu některá intenzivní 
pracovní období, kdy nebyl čas takřka na nic jiného. To je ale 
minulost. Zvolila jsem si určitou mez, kterou nechci překročit. 

 za rozhovor poděkovala Eva Brixi
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UŽ hODNě DlOUhO MíjíM TENhlE OBChůDEk V PRA-
ZE NA NáMěSTí jIříhO Z PODěBRAD…
Ani se tomu nechce věřit, ale firma začínala v roce �99�. Původ-
ně jsme byly třï, které se takto vrhly do podnikání, nakonec, 
dílem osudu, jsem zůstala  se jménem Exotik jen já. Víte,  původ-
ním povoláním jsem letuška a tím směrem, odkud pochází nyní 
moji dodavatelé, jsem se dříve vydávala často. Není divu, že mi 
zůstalo hodně zajímavých kontaktů i poté, co jsem s povolá-
ním ve vzduchu skončila. A protože mi bylo líto nechat ležet 
ladem všechny ty vztahy, uzrál tenkrát nápad začít vozit do naší 
země módní doplňky, stříbrné šperky, výrobky z kůže a dřeva i 
atraktivní oblečení s puncem tamních zvyklostí, stylu a náde-
chu exotiky.

MUSElO TO BýT VZRUšUjíCí, ZAVáDěT NA DOMáCí 
TEhDy NEODVáŽNý TRh PřED TěMI �6 lETy NěCO 
NOVéhO.
Bylo to báječné, začala jsem se seberealizovat, 
dala jsem průchod fantazii, i když obchod-
ník tělem i duší asi nikdy vlastně nebudu. Ale 
bylo to zase něco jiného a jinak zodpovědné-
ho – věnovat se obchodu. člověk do toho šel  
s plným nasazením. Butik měl hned velký úspěch 
– byli jsme skutečně jediní a velmi dlouho. Nau-
čilo se k nám chodit velké množství zákazníků 
a zákaznic a s nabídkou byli velmi spokojeni. 
úspěch však nemohl trvat věčně. Na scénu při-
šly velkododavatelé, obchodní řetězce a butikům všeobecně 
přibyly vrásky na čele.

Vy jSTE VšAk NAšlA řEšENí, POkUD VíM.
O tom je podnikání. Převrátila jsem maličko hodnoty – začala 
jsem dávat postupně přednost prodeji oblečení. 
šaty, tuniky, kalhoty, sukně, haleny, tílka, to všechno do velké 
míry vyráběné podle mých vlastních představ, návrhů, kte-
ré jsem si malovala. Do Indonésie jsem si jezdila vybírat látky, 
barvy, vzory, mnohé z nich opravdu sama navrhovala. Zájem 
o to byl „doma“ obrovský. Našimi věrnými zákazníky se staly 
celebrity – zejména dámy herečky. časem jsem se naučila lépe 
odhadovat, co která z nich, i z ostatních zákaznických skupin, 
asi bude vyžadovat, co se k ní hodí, čemu dává přednost, co ji 
zaujme. 
Díky materiálu, vzorům i barvám a zpracování rostla poptáv-
ka po větších velikostech, a tak jsou dnes běžně v nabídce i 
velikosti xxxl, aby si všechny typy přišly na své. A naučily se 
nás vyhledávat právě i ty ženy, které mají nějaké to kilo navíc. 
Výborně jim totiž sedí bavlněné tkaniny, nadváha se zakryje 
šikovným střihem, odstínem, vzorem. 

exotik Je butik s k na konci

jSOU SVé. VyPADAjí PODlE SVýCh MAjITElEk. jSOU 
jEjíMI OBRAZy, STíNEM, kTERý kVETE. BUTIky. Ty MAlé, 
MIlé OBChůDky, V NIChŽ TO VěTšINOU VONí PARfé-
MEM, BylINkAMI, kOřENíM, DálkAMI. jSOU TO MíSTA, 
kDE OŽíVAjí SNy kAŽDé Z NáS. kAM ChODíME NASáT 
TO, CO V USPěChANéM BěhU DNE VěTšINOU MíjíME 
A CO Míjí NáS: ATMOSféRU. BUTIky jSOU MíSTEčkA 
NAšICh DUší.
jEDEN Z NICh SE jMENUjE ExOTIk. MAjITElkA EVA šPAč-
kOVá PODOTýká: S k NA kONCI! jDE O čESký BUTIk, 
I kDyŽ SE ZDE PRODáVAjí CIZOkRAjNé VěCI. hlAVNě 
OBlEčENí Z BAlI, TEDy Z INDONéSIE. POlOŽIlA jSEM jí 
NěkOlIk OTáZEk:

BATIkOVANá BAVlNA TEDy UDě-
lá Z POSTAVy DIV SVěTA?
No, skoro ano. je to totiž technika, 
která dává prostor fantazii, a to má 
česká zákaznice ráda. Pravda je, že 
i z Bali a celé Indonésie se stala 
vyhledávaná nákupní oblast, že 
komerce zde šla nahoru. Takže 
se i na českém trhu zrodila kon-
kurence, tedy v sortimenrtu 
zboží, které musíme odolávat. 
Třeba právě jedinečností a ori-
ginalitou některých vzorů získá-
váme punc bezva prodejny. Staví-
me rovněž na věrnosti zákazníků a 
jejich chuti si k nám přijít ten nákup 
prožít. Butik je totiž skutečně o pro-

žitcích, o emocích, 
tam se nespěchá.
V butiku se nespěchá, 
ale dívá se a zkouší. Třeba 
patery, desatery šaty. Chce to chvilku vypnout 
a starat se jen a jen o sebe. Ženy si to zaslouží. 
Módní kalhotový komplet si přece nebudete 
kupovat v poklusu. To by vám pak neslušel. 

CO BySTE DOPORUčIlA POZORNOSTI ŽEN 
V ZIMě? TIP NA VáNOčNí DáREk…
Sortiment jsme letos obohatili o vesty a bundy s atraktivními 
vzory, na ty nechť se čtenářky určitě přijdou podívat. je to zase 
něco jiného, než nač jsme byli zvyklí, jde o takové, jak říkám, 
dobré osvěžení zimy. jako dárečky bych zvoli-
la třeba stříbro, šály a šátky, peněžen-
ku, kabelku z hadí kůže… I nyní se 
však u nás zastavují třeba budou-
cí hosté svateb a pořizují si kom-
plety, dokonce i sami svatebča-
né,  kupují se originální šaty a 
tuniky do divadla, na koncerty. 
Není to klasika, ale jde o odě-
vy, které dokáží umocnit vaši 
osobnost. jste v nich prostě 
vidět, vždycky odlišně zazá-
říte mezi ostatními. A řek-
něte sama – která žena 
nechce oslňovat?  

za příběh butiku  
poděkovala Eva Brixi

ExOTIk

nám. jiřího z Poděbrad �8
��0 00 Praha �
Tel./fax:222 728 058
Otevřeno: po–pá 9.�0–�8.00
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Manažerky se dohodly 
Na poli cestovního ruchu vyrostlo nové partnerství. V prů-
běhu října se generální ředitelka společnosti ASAP Rent 
car (česká firma bez zahraničního kapitálu a bankovního 
zatížení)  lucie šťastná domluvila na spolupráci s generální 
ředitelkou TOP hOTElu Praha Martou šnoblovou (29). 
Počínaje listopadem začal TOP hOTEl Praha exkluzivně 
nabízet služby ASAP Rent car a naopak. 
Od vzájemné komunikace si slibují rozšíření klientely. „TOP 
hOTEl Praha jsme si vybrali, protože se jedná o největší 
hotelový komplex v čechách. My zase můžeme nabídnout 
rozsáhlý vozový park a nadstandardní služby, kdy například 
přistavujeme na rozdíl od konkurence vozy po Praze zdar-
ma,“ sdělila l. šťastná. 
Zmíněné partnerství samozřejmě nebrání dalším aktivitám. 
Nic se nemění na tom, že ASAP Rent car půjčuje vozy i do 
jiných hotelů za provizi a TOP hOTEl Praha zase prodává 
okružní jízdy a služby taxislužeb. 
Součinnost by měla přinést pro obě strany více klientů a 
zjednodušení při poskytování „nedomovských“ služeb. (tz)

Onehdy na mne při úklidu vypadla složka takových fotek. jako 
by se na mne z nebes sesypalo požehnání, nechala jsem všeho 
a jen brala jednu fotografii za druhou. Vzpomínky plynuly pře-
kotně a já si vybavovala nádherné chvíle v blízkosti těch, které 
mám navždy zapsané do své paměti. Tu děda hrozí hráběmi 
na zahradě v okamžiku, kdy mu za oplotem ukradli nenecha-
ví poslední krásnou broskev, tu zase bratr pózuje při zabíjačce 
vykrmeného čuníka, další fotka z oslav narozenin, ta se nedá ani 
komentovat, jiná zas z návratu při houbaření jasně vypovídá o 
schopnosti člověka českého bavit se v lese. 
Nejúsměvnější však byl paklík obrázků z Vánoc. Nevím, proč 
máme ve zvyku fotit štedrovečerní tabule a zlomyslně je 
pojmenovávat názvy jako žlučníková kolika, pozor na ledviny, 
játra vydržte atd. nebo znavené děti po absolvování túry kolem 
stromečku při rozbalování dárků. Netuším, proč si dá manžel 
záležet každý rok na tom, aby zmáčkl spoušť přesně v okamžiku, 
kdy byste se k sobě raději ani neznali. A proč to obvykle vyjde 
tak, že  mi roste špice stromku z ucha a syn má místo účesu na 
hlavě květináč s vánoční hvězdou. Také nechápu, proč je babič-
ka zabrána tehdy, když usíná u nové televizní pohádky a dcera 
před zrcadlem, jak na sebe vyplazuje jazyk.
Inu, tvořivé i patvořivé záměry autorů je prostor přímo hvězd-
ný.  A galaxie rodinných snímečků, těch úchvatných momentek, 
které rozslzí naše oči ať steskem, či přímo osvobozujícím řevem 
nad fotkou z dovolené po nějakém tom roce znovu a znovu, 
budou hýbat světem věčně. Tedy – dokud se budeme umět 
smát nejen těm ostatním, ale i sami sobě. Eva Brixi 

Biopotraviny? 
Nakoupíte je i v dm 
jíte zdravě? Tak to už u vás jistě našly své místo také biopotravi-
ny… A zkusili jste exkluzivní značku biopotravin AlnaturA? její 
výrobky nakoupíte v síti prodejen dm drogerie markt. 
„Sortiment biopotravin dm zahrnuje více než 2�0 položek znač-
ky AlnaturA. Od olivového oleje a koření přes sušenky, tyčinky a 
müsli až po čaje a šťávy,“ uvedla prokuristka Mgr. Martina hor-
ká, zodpovědná za rezort marketingu a nákupu v dm drogerie 
markt, a dodala: „V dm je kromě toho k dostání více než ��0 dal-
ších biopotravin a přes 50 výrobků přírodní kosmetiky značky 
alverde.“ 
Velké oblibě se těší i další výrobky dm vlastní značky. Ve spotře-
bitelských testech pravidelně dosahují výborných ohodnocení. 
Podíl odprodejů vlastní značky na celkovém obratu firmy se zvý-
šil na více než �9,6 %.
Věrní zákazníci, kteří se do dm rádi vracejí, jsou navíc odměňo-
váni tzv. Věrnostním programem active beauty Svět výhod. „Náš 
věrnostní program běží již třetím rokem. Zákazníci za každých 
�00 kč z hodnoty nákupu obdrží jednu samolepku, kterou 
si nalepí do speciální hrací karty. když je hrací karta naplněna 
samolepkami, při příštím nákupu má klient nárok na desetipro-
centní slevu,“ informovala Mgr. Martina horká.
Velkých úspěchů dosahuje rovněž program dm babybonus. 
Pokud rodiče zaregistrují své novorozené děti, a také nastáva-
jící maminky, které se do programu přihlásí, obdrží startovací 
balíček. Následně pak dostávají pravidelné zásilky v podobě sle-
vových knížek a informačních brožur. Počet rodičů, kteří se do 
programu dm babybonus hlásí, je rok od roku vyšší. V roce 2006 
jich bylo zaregistrováno 50 000. děťátko a v současné době pře-
sahuje počet miminek a těhotných žen registrovaných v databá-
zi 70 000. 
„V dm stojí v centru pozornosti člověk,“ komentoval úspěch ger-
hard fischer, jednatel dm drogerie markt, s. r. o., v české republice 
a pokračoval: „Dm drogerie markt se neustále vyvíjí, vše děláme s 
cílem vycházet vstříc potřebám všech lidí v našem okolí – našich 
zákazníků i našich zaměstnanců – a plnit jejich přání a očekávání.“ 
V nastávajícím obchodním roce plánuje dm rozšíření sítě prode-
jen o téměř �0 poboček. (tz)

lIDIčky, fOTOgRAfUjTE! NA NIC NEčEkEjTE A fOťTE, 
ChTělO By SE jEDNOMU ZVOlAT. čAS UTíká A S NíM 
DO NENáVRATNA OkAMŽIky jAkO STVOřENé  PRO 
ZROD NEjBájEčNějšíCh RODINNýCh MOMENTEk, 
kTERé NáS MAPUjí PRO úSMěV DAlšíM gENERACíM. 

sVáteČní fotky 
rodinné, chvála jim
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Že ještě nemáte všechny 
vánoční dárky? Nevadí! Máme  
pro vás jedinečný vánoční  

tip. Novou, smyslnou a  
šarmantní dámskou vůni  
DIVINE SENSUAl od  
Oriflame. Vůně je inspirována 
ženskými křivkami a získáte 
s ní neodolatelný šarm. 
Podmanivou vůni otevírají 
hravé ovocné tóny maliny, 
broskve, grapefruitu a 
borůvky, které rozkvétají do 
květinového srdce gardénie, 
fialky, jasmínu a růže. jemné 
tóny vanilky, ambry a  
santalového dřeva tvoří  
vřelé a decentně slušivé  

zakončení.

Více informací o novinkách 
přírodní švédské kosmetiky 
Oriflame získáte na  
www.oriflame.cz a na 
infolince 271 024 999.

1

Vstupte do tajemného světa smyslnosti
s Parfémovanou vodou DIVINE SENSUAl od ORIflAME

Zpráva nazvaná „Bohaté thajské ženy“ obsahuje výsledky studie 
Media Atlas agentury Synovate. Ta zkoumala �60 majetných žen 
nad �5 let žijících ve větším Bangkoku od dubna 2006 do března 
2007. Bohaté ženy v Thajsku zabírají 20 % celkové populace vel-
kého Bangkoku. Pocházejí z domácností, které vydělávají 50 000 
ThB nebo více měsíčně. 
Steven Britton, generální ředitel thajské pobočky Synovate, který 
zprávu nazývá strategickým průvodcem pro marketéry, řekl, že 
zpráva byla navržena tak, aby pomohla marketérům, zadavatelům 
reklamy a media plannerům lépe porozumět mobilní a finanč-
ní nezávislosti thajských žen. „Bohaté thajské ženy jsou vitálním 
segmentem pro spojení s marketéry, jelikož mají zdravé příjmy a 

přebírají více a více kontroly nad všemi aspekty života 
svých rodin, a to od toho, kde žijí, co si kupují až po to, 
jak získávají své informace,“ řekl S. Britton.
„když přijde na kontrolování rodinných výdajů, �� % 
všech bohatých thajských žen se považuje za hlavní 
osobu, která rozhoduje o financích. U  bohatých čty-
řicátnic se toto číslo zvýšilo dokonce na dvě třetiny,“ 

uvedl dále S. Britton. Při zkoumání jejich návyků týkajících se 
spoření a půjčování si, bylo zjištěno, že bohaté Thajky jsou pozo-
ruhodně rozumné. Více než 70 % všech žen, a to všech věkových 
kategorií, průběžně spoří a raději si půjčuje peníze od rodinných 
příslušníků než od finančních  institucí. 
Navzdory jejich rostoucí kontrole a větší finanční nezávislosti 
zpráva Synovate také odhalila, že bohaté thajské ženy začínají 
plánovat svoje finanční důchodové zajištění ve svých třiceti a čty-
řiceti letech, což je v protikladu k západním společnostem, které 
podporují důchodové plány již v mladém věku.
Zpráva Synovate „Bohaté thajské ženy“ také odhaluje vlastnictví 
kreditních karet. Více než polovina (5�%) žen všech věkových 
skupin ještě nevlastní kreditní kartu.
„Synovate také objevil, že bohaté thajské ženy kolem třiceti let, 
které vlastní kreditní kartu, utrácejí průměrně přes �6 200 ThB 
měsíčně, což je působivé číslo pro jednotlivce,“ řekl S. Britton.
„jak je vidět, Thajsko skýtá velké  příležitosti pro finanční institu-
ce, které se zaměřují na bohaté thajské ženy. finanční instituce 
by jim měly poskytnout více informací a větší přístup k plánování 
služeb a také zvýšit například propagaci kreditních karet,“ dodal.
Zpráva Synovate zdůrazňuje místní a satelitní televizní sledova-
nost, zvyky četnosti místních tištěných médií a užívání internetu  
napříč vyšším příjmovém sektorem. Zpráva založená na Media 
Atlas poskytuje pohledy na to, co bohaté  spotřebitelky sledují a 
čtou a jak získávají informace  pro svá nákupní rozhodnutí.
„když chtějí být informovány, čtou noviny  a časopisy, a to celé 
tři čtvrtiny dotázaných žen. Na 79 % jich otevřeně přiznává, že 
čtení novin a časopisů je jednou z jejich oblíbených kratochvílí,“ 
komentoival ještě výsledky šetření S. Britton. (tz)

moVité thaJky 
berou  život do svých rukou

ZPRáVA AgENTURy SyNOVATE „BOhA-
Té ThAjSké ŽENy“ ODhAlIlA VýDAjE, 
ŽIVOTNí STyl A POSTOjE BOhATýCh 
ThAjSkýCh ŽEN. Ty DBAjí O SVůj SOCI-
álNí STATUS, NECháVAjí SE OVlIVňO-
VAT NáZORy SVýCh RODIčů A TéMěř 
POlOVINA SE POVAŽUjE ZA OSOBU, 
kTERá ROZhODUjE O RODINNýCh 
fINANCíCh. TO VyPlýVá Z VýZkUMU 
AgENTURy SyNOVATE ThAjSkO. 
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Po návratu do tehdy ještě rozděleného Vietnamu zakusil útrapy 
mnoha let války, a přesto vždy překládal a vydával naši litera-
turu i poezii. často se vzdal svého honoráře, jen aby překlad 
české knihy ve Vietnamu byl vydán nebo aby byl prodejný. Do 
roku 2005 žádnou pomoc z čR nedostával. Přitom jeho vydané 
knihy se týkají všech význačných osobností naší literatury: jana 
Nerudy, jana Amose komenského, Boženy Němcové, jarosla-
va haška, karla čapka, julia fučíka, Vítězslava Nezvala, josefa 
Nesvadby, franze kafky, Michala černíka a mnoha dalších 
našich spisovatelů i básníků. 
loni vydal také ve VSR publikaci o Praze, kterou vytvořil při své 
návštěvě naší republiky v září a v říjnu v roce 200�. Byl tu na 
pozvání naší česko-vietnamské společnosti, která mu tím chtě-
la poděkovat za jeho celoživotní překladatelskou práci. Pan 
Duong Tat Tu vždy také pomáhá v dubnu i v říjnu na veletrzích 
v hanoji našim podnikatelům v jejich expozicích, ale také je 
rád seznamuje s historií i krásami Vietnamu. je nejznámějším 
a nejlepším překladatelem české literatury a poezie ve Vietna-
mu, velkým přítelem naší země. Za svoji celoživotní práci by si 
zasloužil ocenění od našeho státu.

Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

http://www.cvs-praha.cz

Ve Vietnamu poznáVaJí
básně jaroslava Seiferta

PřEDNí VIETNAMSký PřEklADATEl čESké lITERATURy A čESTNý člEN čESkO-VIETNAMSké SPO-
lEčNOSTI DUONg TAT TU Z hANOjE VyDAl VE SVýCh 7� lETECh DAlší SkVOST NAší POEZIE, BáSNě 
jAROSlAVA SEIfERTA, NOSITElE NOBElOVy CENy ZA lITERATURU Z ROkU �98�. k VyDáNí POSlOUŽIl 
fINANčNí PříSPěVEk MINISTERSTVA kUlTURy čR. DUONg TAT TU, jAkO PRVNí OBčAN VIETNAMU, 
ABSOlVOVAl V ROCE �96� STUDIUM V OBORU BOhEMISTIkA NA fIlOZOfICké fAkUlTě UNIVERZITy 
kARlOVy V PRAZE.



PROSPERITA MADAM BUSINESS   Žena, která se neztratí�0

V jAkéM SMySlU POMáháTE klIENTůM 
ZVláDAT NADCháZEjíCí SVáTky?
jako každý rok pro ně máme připravenu zajíma-
vou předvánoční nabídku. Například při nákupu 
na splátky čeká na všechny naše příznivce, kteří 
k nákupu zboží využijí speciální vánoční úvěr 
a řádně uhradí čtyři pravidelné splátky, bonus 
ve výši �000 kč. Tato nabídka navazuje na loň-
skou úspěšnou akci, v jejímž rámci jsme vypla-
tili klientům formou bonusů téměř �,5 milionu korun. Akce 
platí v široké síti obchodních partnerů. Zahrnuje jak prodejce 
spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, tak obchody 
s dalšími oblíbenými vánočními dárky, jako jsou například 
sportovní potřeby či nábytek. Nabídka home Creditu platí až 
do konce roku, takže se vztahuje i na povánoční výprodeje 
mezi svátky.

VáNOčNí úVěR S TISíCIkORUNOVýM BONUSEM UŽ ZA 
8� kORUNy MěSíčNě – CO TO VlASTNě ZNAMENá?
jak je u našich produktů obvyklé, také vánoční spotřebi-
telský úvěr si může každý nastavit podle svých individuál-
ních potřeb. Sjednat jej lze ve standardní výši od �000 do  
�00 000 kč, a to i s nulovou akontací. Délku splácení si klient 
volí od 9 do 60 měsíců, minimální výše splátky se tak pohybuje 
už od 8� korun. k uzavření úvěrové smlouvy obvykle stačí jen 
dva doklady, které člověk nosí běžně v peněžence – občan-
ský a třeba řidičský průkaz. Podmínkou pro výplatu bonusu je 
zejména to, aby klient řádně uhradil čtyři pravidelné splátky a 
neměl problémy s plněním svých závazků vůči home Creditu 
ani v minulosti. Při splnění těchto podmínek klient obdržel 
poukázku na slevu �000 kč, kterou mohl uplatnit do konce 
listopadu 2008 během svého dalšího nákupu v prodejně, a 
to standardně prostřednictvím kreditní karty home Credit. 
Pokud klient kreditní kartu nevlastní, mohl vyčerpat bonus 
formou jednorázové slevy při nákupu. Aby Vánoce a dárky 
přinesly jen hezké vzpomínky, je možné jakoukoliv varian-
tu vánočního úvěru doplnit pojištěním proti neschopnosti 
splácet ve dvou typech: balíček A chrání klienta pro případ 
pracovní neschopnosti či invalidity způsobené nemocí nebo 
úrazem a rovněž se vztahuje na úmrtí následkem úrazu. Balí-
ček B pokrývá všechny uvedené situace, a navíc chrání klien-
ta i pro případ ztráty zaměstnání. 

NAkUPUjí VáNOčNí DáRky NA SPláTky SPíšE MUŽI, 
NEBO ŽENy?
Od října do prosince loňského roku nakoupilo s home Creditem 
na splátky celkem 55 667 žen. Mužů bylo jen o asi �000 víc, ženy 
tedy představují téměř polovinu všech zákazníků, kterým home 
Credit pomohl před rokem financovat vánoční nákupy. Přitom  
�5 % všech žen, které v obchodní síti uzavřely úvěrovou smlou-
vu na financování svého nákupu, pocházelo z věkové kategorie  
�6 až 5� let.

patronky prosincoVého
nakupování 

TAké ŽENy. Ať ChCEME, NEBO NE, MAjí hlAVNí PODíl NA TOM, CO VšEChNO O TěChTO PřENáDhER-
NýCh SVáTCíCh BUDEME jíST, PíT, Z čEhO SE BUDEME RADOVAT A CO NAjDEME POD STROMEčkEM. 
NENí TAké ŽáDNýM TAjEMSTVíM, ŽE jSOU DáMy V TOMTO OBDOBí PATRONkAMI A VláDkyNěMI 
NAkUPOVáNí. ZkRáTkA – VáNOCE hRAjí POD jEjICh TAkTOVkOU. A O TOM, jAk líBEZNá hUDBA TO 
BUDE, čASTO TAké ROZhODUjí fINANCE. k ChUTI UTRáCET TROChU VíCE NAPOMáhAjí úVěRy, PlA-
TEBNí kARTy A DAlší fORMy fINANCOVáNí. A CO PRO SVé klIENTy, TEDy VE VElké MířE TAké PRO 
ŽENy lETOS PřIPRAVIlA SPOlEčNOST hOME CREDIT? NEjEN O TOM MARTIN VETýškA, OBChODNí 
řEDITEl SPOlEčNOSTI:

úSPěCh ZAZNAMENAlA TAké VAšE TElE-
fONNí PůjčkA…
Za dobu, kdy home Credit Telefonní půjčku 
nabízí, zaznamenala bezplatná klientská linka  
půl milionu hovorů. Svědčí to o zvyšujícím se 
zájmu o hotovostní úvěry, které od ledna do říj-
na meziročně vzrostly o �7 %. Telefonní půjčka 
je úvěr neúčelový, takže jej klient může použít 
na jakýkoliv nákup nebo platbu – třeba i na 

štědré Vánoce.
Od listopadu se horní hranice úvěru zvýšila na �00 000 kč. 
klient si Telefonní půjčku vyřídí z pohodlí domova a bez vypl-
ňování složitých formulářů. Stačí, když zavolá na bezplatnou 
zákaznickou linku a sdělí operátorovi požadované informace. 
Smlouvu obdrží po schválení úvěru poštou, peníze si klient 
vyzvedne na poště nebo mu jsou zaslány na běžný účet. kli-
entská linka je dostupná 2� hodin denně, sedm dní v týdnu. 
Díky tomu, že si klient půjčku vyřizuje z domova, má dostatek 
prostoru i klidu k detailnímu prostudování veškerých smluv-
ních podmínek. Navíc neplatí žádné zbytečné poplatky za 
uzavření, vedení ani předčasné splacení úvěru.

TO jE jISTě POhODlNé PRO MNOhO ŽEN NA MATEř-
Ské DOVOlENé NEBO TěCh, kTERé jSOU PRACOVNě 
NADMíRU VyTíŽENé…
jistě. šetří jim to čas, zvyšuje komfort komunikace. To klientky 
oceňují nejvíce právě v době, kdy mají práce nad hlavu.

lZE TEDy říCI, ŽE TENTO TyP úVěRU VyUŽíVAjí ŽENy 
čASTějI? 
Ano, v případě Telefonní půjčky tvoří ženy 55 % všech klien-
tů, nejčastěji patří do věkové skupiny 25 až �� let. Ženy na 
tomto typu spotřebitelského úvěru oceňují zejména to, že jej 
mohou vyřídit jednoduše z domova.
Ženy však využívají i další úvěrové produkty. Například více 
než 260 000 českých žen má aktivovánu některou z úvěrových 
karet home Credit. V poslední době roste zejména počet těch 
žen, které aktivně využívají kreditní kartu home Credit. Ta je 
moderním platebním nástrojem, který dává velkou flexibilitu 
– finanční prostředky má klientka vždy k dispozici a také se 
může sama rozhodovat, kolik peněz ze své karetní „peněžen-
ky“ použije. 
Mimo jiné v závislosti na tom, kolik může – anebo chce – splá-
cet. Nepopiratelnou výhodou kreditní karty je až 5�denní bezú-
ročné období pro všechny bezhotovostní platby. kreditní karta 
home Credit patří mezi karty typu MasterCard Unembossed, a 
jako takovou jí mohou klienti platit na kterémkoliv z 25 milionů 
platebních terminálů nebo vybrat peníze z milionu bankomatů 
po celém světě. Ať už tráví s rodinou Vánoce v česku, na horách 
nebo třeba exotické dovolené u moře.

za slova motivace k příjemnému utrácení poděkovala  
Eva Brixi
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