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Po tvých stopách
Eva Brixi

Po tvých stopách bych se chtěla vrátit
Tam Kde jsem už jednou byla 
Kudy kráčet To já poznám
Po tvých stopách půjdu
Když otevřeš si nový seznam lásek
Budu tam jen jedna jediná
Múza Která líbá pouze tebe do klína
Jak ráda položila bych ti svět
Na kraj dlaně
Jenže se stmívá
Vítr táhne porouchané sáně
A já už nejsem tvá vyvolená žena z ráje
Mraky nad tvou tváří budou tu co nevidět
Vím Že už to nezachráním
Ale nechci brečet v dešti
Mezi tvými rty okusila jsem teď naposled
Jazyk
Který věští z nocí
Z nichž vypršelo štěstí
Nevím jen
Podle čeho tvoje duše vybírá

A přece bych to ještě zkusila
Já nejsem krámek
Který zavírá

Nový rok 2011 tady bude co nevidět, a proto je důležité 
si ho dobře a včas naplánovat. Značka Herlitz před-
stavuje řadu diářů a plánovacích kalendářů pro 
rok 2011.
Jistě oceníte plánovací kalendář T5 – A5 Mag-
num v hnědém nebo černém provedení. Na 
dvou stranách uvidíte celý týden. Jeho součás-
tí je poznámkový blok, obal na vizitky a také 
pravítko, které může posloužit jako záložka. 
Ani malý, ani velký, to je nový diář TP – A7 Lei-
sure v červené barvě. Do kabelky se hodí 

diář TP – A8 Trend ve stylových barvách – zelené, mod-
ré nebo růžové.
Máte rádi kombinaci černé a bílé? Sáhněte po novém 
motivu Pure Style, který je vyobrazen na deskách A4 
s gumou, pořadačích A4/8, spirálových blocích A4, 

podpisových deskách nebo záznamní knize.
V prodejnách Herlitz či v e-shopu si vyberete vše 
potřebné nejen do kanceláře.

více informací ke značce a dalším produktům naleznete na 
stránce www.herlitz.cz (tz)

Správná volba diáře vám usnadní spoustu práce

Santus Victoria 
je vítězství exkluzivity

str. 1, 10–11
rozhovor měsíce s Ing. Pavlem Pastorkem, 
ředitelem Templářských sklepů Čejkovice, 

vinařského družstva

     Pavel 
Pastorek
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Svět businessu se po odeznívající krizi změnil. Shodli se na tom respondenti 
průzkumu společnosti Ernst & Young Planning for growth. Co se týče vyhlídky 
na nejbližší období, 68 % účastníků průzkumu očekává určité zlepšení situace 
v průběhu roku 2011 a 71 % se domnívá, že ani rok 2012 nepřinese výrazné 
zlepšení. Téměř polovina firem počítá s tím, že podmínky pro jejich business 
se po krizi trvale změní. 
Za hlavní faktory, které mají dopad na 
zisky podniků, považují vedoucí pra-
covníci společností posilování pozice 
nových hospodářských gigantů, k nimž 
patří například Čína a Indie, zvyšující se 
regulační požadavky, nárůst daňových 
povinností či riziko návratu inf lace.
Průzkum se zaměřil na možné změny v glo-
bální ekonomice s ohledem na celosvětovou 
hospodářskou krizi a recesi, a na to, zda 
související dopady krize na globální trh 
mají spíše dočasný, či trvalý charakter. 
Cílem bylo také zjistit, zda firmy plánují 
upravit způsob, jímž měří svou výkonnost. 
Z uvedeného průzkumu tak lze získat před-
stavu o pohledu firem na vývoj v následu-
jících třech letech a zároveň o některých 
dlouhodobějších krocích, k nimž se přední 
společnosti v nejbližší době chystají.
„Přístup k financování a řízení společ-
ností se v důsledku turbulentního vývoje 
uplynulých tří let na dlouhá léta mění. 
K dosažení růstu je v současné době 
nutné volit vyváženější, méně riskant-
ní cesty, které patrně povedou k nižším 
krátkodobým ziskům, ale zaručí úspěšné 
fungování podniku v dlouhodobějším 
období. Vedoucí pozici na trhu získa-
jí f lexibilní firmy. Společným rysem 
dominantních hráčů v roce 2012 bude 
schopnost dělat rychlá rozhodnutí,“ řekla 
Magdalena Souček, vedoucí partner-
ka Ernst & Young v České republice. 
Čtyři z deseti společností neočekávají 
návrat do „obvyklých“ podmínek, re-
spektive stavu v době před ekonomickou 
krizí, což představuje téměř 25% nárůst 
ve srovnání s výsledky obdobného 
průzkumu z loňského roku. 
„Změny trhu v několika posledních 
letech byly výrazné, většina firem 
po celém světě musí čelit 20% až 50% 
snížení poptávky. Účastníci našeho 
průzkumu jsou přesvědčeni, že 
podnikatelské prostředí bude 
po odeznění krize diametrálně od-
lišné,“ vysvětlila Magdalena Souček. 

Co se týče  vývoje trhů a s tím souvisejí-
cím plánováním provozu firmy, očekává 
se zejména nárůst volatility a složitosti 
požadavků. Lze předpokládat významné 
výkyvy ve vývoji trhů, a to častěji a ve větší 
míře než dosud. Přísnější regulace, spolu 
se zvýšenou opatrností, patrně přispěje 
k přesunu pozornosti od zavádění novinek 
ve finanční oblasti k inovacím již zavede-
ných produktů a uplatňovaných procesů.
Pro budoucí úspěch firem budou zásad-
ní zejména dva faktory – rychlost, s níž 
dokáží zareagovat na potenciální příleži-
tosti i rizika, a zároveň f lexibilita pro-
vozu, která jim takovou reakci umožní.
„Pokud chtějí firmy v novém obchodním 
prostředí růst, musejí fungovat efektivněji, 
více se soustředit na svou hlavní činnost, 
usilovat o spokojenost zákazníků a budo-
vat vztahy s dodavateli, což jim umožní 
dostat se rychleji na trh. Měly by prosazovat 
inovační řešení, která jim s přístupem na 
trh pomohou a nebát se změn v nabídce 
produktů a služeb, tak aby oslovily nové 
zákazníky,“ dodala Magdalena Souček. 
Mnoho firem již svůj obchodní 
model přehodnocuje a se změna-
mi v oblasti provozních činností 
a měření výkonnosti počítá. 
Zatímco pět nejčastěji využí-
vaných ukazatelů se patrně 
nezmění, pozorovat lze 

významný posun od kvantitativních 
ke kvalitativním a relativním indiká-
torům výkonnosti podniku (KPI).
Dotazovaní zástupci se shodují na nutnosti 
změn napříč celou organizační struk-
turou společností. Téměř 75 % by volilo 
pouze částečné úpravy, 40 % je přesvěd-
čeno o potřebě výraznějších zásahů.

Informace o průzkumu
Zpráva Planning for growth vychází ze dvou 
průzkumů. První byl proveden v období od 
září do listopadu 2009 a zahrnoval odpovědi 
866 investorů, finančních ředitelů, vedoucích 
oddělení pro strategické plánování a rozvoj 
podniku, finančních kontrolorů a pracov-
níků podřízených přímo CEO, CFO a COO. 
Do údajů byly zahrnuty odpovědi odborníků 
pracujících v odděleních IT, řízení rizik, 
vztahů se zákazníky, řízení financí, lidských 
zdrojů, dodavatelských vztahů a strate-
gického plánování. Účastníci průzkumu 
reprezentují všechna hlavní průmyslová 
odvětví a současně 15 nejvýznamnějších 
světových ekonomik, k nimž patří Austrálie, 
Brazílie, Čína, Francie, Indie, Itálie, Jižní 
Afrika, Německo, Nizozemsko, Polsko, 
Rusko, Spojené arabské emiráty, Spojené 
státy americké, Švédsko a Velká Británie.
Z důvodu zohlednění vývoje na začát-
ku roku 2010 byl v květnu 2010 prove-
den dodatečný průzkum v následujících 
zemích: Velká Británie, Francie, Němec-
ko, Nizozemsko, Polsko, Čína a Indie.

Souhrn výsledků zprávy Planning 
for growth spolu s doprovodnými 
materiály, jež analyzují dopady 
na fungování podniku v různých 

oblastech (strategie a rozvoj obchodu, 
působení na trhu, dodavatelsko-odbě-

ratelské vztahy, finance a kapitálové 
trhy, řízení podniku, řízení rizik 
a soulad s platnými předpisy, IT 
a infrastruktura, lidské zdroje), 
lze získat na vyžádání nebo na 
webových stránkách www.ey.com.

(tz)

Jaký je dnes svět businessu?
Odborníci tvrdí, že se po krizi už natrvalo změnil...
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Bájný Achilles kdysi získal nesmrtelnost zásluhou své chytré matky, mořské bohyni 
Thetis, která ho intenzivně namáčela v zázračné lázni. Podobnou koupel ve studánce 
s živou vodou by si jistě rád dopřál každý z nás. Jenže takovou oplývají pouze legen-
dy. Nicméně stačí být jen o stupínek méně náročný a vaše srdce může mít, po čem 
touží. A s ním i vaše pleť.
„Název Fontána mládí, který používáme již 
od roku 2005, zavání malinko sebeironií,“ 
uvedl nedávno na tiskové konferenci společ-
nosti Asklepion v Praze doc. MUDr. Roman 
Šmucler, CSc., osobnost, kterou není třeba dále 
představovat. „Co se týče účinnosti této metody, 
žádnou ironii v ní ovšem nehledejte. Kom-
binace laserů a světla dokáže opravdu znovu 
nastartovat obnovu buněk a zpomalí stárnutí.“ 
Zatímco celý svět hledal jeden zázračný přístroj, 
specialisté z Asklepionu vsadili na kombinaci 
několika přístrojů. Každý řeší jiný problém 
a zasahuje jinou hloubku kůže. Jednotlivé 
vrstvy ovšem ošetřuje postupně a díky tomu 
je tento způsob i velmi bezpečný a šetrný.
„Na vzorcích kůže to fungovalo, ale neby-
li jsme si jistí, zda po několika letech bude 
opravdu viditelný rozdíl mezi těmi, kteří se 
léčí, a kteří ne,“ dodal doc. Roman Šmucler. 
Metodu začali v Asklepionu vyvíjet v roce 2000, 
pravidelné ošetřování přišlo spolu s názvem 
o pět let později. Dnes si takto vylepšují zdraví 
a vzhled své pleti tisícovky žen ročně. 
Člověk stárne a jeho kůže s ním. To je realita, 
s níž se nedá nic dělat. Můžeme ovšem stárnout 
pomaleji a s grácií. Ztráta elasticity a objemu, 
zpomalení obnovy, zmnožení pigmentací 
a nežádoucích cévek, to vše Fontána mládí 
řeší. A to přesně podle individuálních po-
třeb stanovených počítačovou analýzou.
„Po pěti letech jsme měli radost nejen z mnoha 
pacientů, ale především z faktu, že Fontána 
mládí funguje. Pochopili to i ve Spojených 

státech a zbytečně agresivní léčbu jednotlivý-
mi přístroji nahradili jejich kombinací. To je 
pro nás taková „třešnička na dortu“, vysvětlil 
doc. Roman Šmucler. „Vývoj nových přístrojů 
se ale žene rychle kupředu, zrovna tak jako naše 
poznatky o stárnutí kůže. Proto bylo potřeba vše 
znovu přehodnotit a přijít s novou metodou.“
A jaké že jsou ty základní novinky této pro-
cedury? Zasahuje mnohem širší vrstvu tkání, 
a to až do podkoží, na něž působí ultrazvuky 
a radiofrekvence. Lasery několika typů dokáží 
„vyměnit“ až 70 % povrchu kůže, aniž by to vy-
volalo dramatické následky. A tvář se vám zahojí 
prakticky během víkendu. Navíc hrozí daleko 
menší riziko, že vám zůstanou jizvy. „Výživu 
kůže jsme posílili mezoterapií ve spolupráci 
s francouzským institutem Filorga. Vyvinuli 
jsme novou generaci laserové gelové masky 
s chlorofylem. Naše výsledky potvrdily i za-
hraniční univerzity. Současné studie prokazují, 
že čas, kdy žena začne pomýšlet na plastickou 
operaci, přichází o 5–10 let později.“ Kombinace 
botulotoxinu a výplňových látek na bázi kyseliny 
hyaluronové je ideálním a bezpečným bojovní-
kem s příznaky stárnutí. Čím dříve žena začne 
se stimulací tkání obličeje, tím je 
lepší výsledek. Po padesátém roce 
věku se dynamika obměny zpomaluje 
a spíše musíme myslet na chirurgii 
či razantnější techniky. Velmi důležité 
je vložit své tělo do správných rukou.
Specialisté Asklepionu, největšího 
laserového medicinského centra na světě, 

upozornili na nebezpečné příklady praxe těch, 
kteří se za odbrníky u nás i za hranicemi naší 
vlasti vydávají. Laserovou technikou neodborně 
ošetřují své klienty, jimž mnohokrát namísto po-
žadovaného zásahu a úlevy způsobí komplikace 
a zdravotní i estetické problémy. Nedávné studie 
týmu německého profesora Raulina ukázaly, 
že u specialistů je riziko zjizvení nižší než 1 %, 
zatímco u nedostatečně školených kosmetiček 
a jiných nelékařských profesí je to až 25 %.
Závažným problémem současného vývoje 
estetické medicíny je totiž snaha poskytovat tyto 
služby mimo lékařské ordinace. V některých 
německých městech, podobně jako i v Čechách, 
počet kosmetiček či tatérů, kteří se rozhodli léčit 
kožní problémy, přesáhl počet lékařů. Nemilo-
srdná statistika ukazuje, že procedury, které v ru-
kách lékaře měly riziko jizvení menší než 1 %, 
pak skončí jizvou třeba u každého čtvrtého.
Kosmetičky se mylně domnívají, že schválení 
přístroje, coby bezpečného pro provoz, jim 
dává příležitost automaticky s ním pracovat 
bez patřičného vzdělání. Pacienti si myslí, 
že lasery jsou kouzelné stroje, které fungují 
i bez odborné obsluhy. Rozdíl vidí jen v ceně 

ošetření. Problémy jsou i ve Velké Britá-
nii, kde byl založen specializovaný server 
zveřejňující jména akreditovaných speci-
alistů, aby si pacienti mohli zjistit, kdo je 
skutečně kvalifikován je ošetřit. Podobnou 

cestou certifikací jde i česká Společnost 
pro využití laserů v medicíně. 

(tz)

Jak stárnout pomaleji a s grácií

OSN o českých ženách

Česká ženská lobby představila 11. října 
Výboru OSN pro odstranění všech 
forem diskriminace žen zprávu 

o rovnosti žen a mužů v České republice. 
Česká ženská lobby, která zastřešuje 21 organi-
zací hájících práva žen, připravila ve spolupráci 
s dalšími organizacemi alternativní zprávu 
o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen (dále jen Úmluva). Největší 
slabiny vidí ČŽL v nedostatečném zastoupení 
žen v politice, diskriminaci (často i vícečetné) 
na trhu práce, nedostatečném institucionálním 
zabezpečení politiky rovnosti a nerovném pří-
stupu migrantek k veřejné lékařské péči. Úmluva 
byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním 

Organizace spojených národů a je považována za 
mezinárodní deklaraci ženských práv. Českoslo-
venská socialistická republika podepsala Úmlu-
vu o odstranění všech forem diskriminace žen 
17. července 1980 v Kodani. Po rozpadu země 
k 1. lednu 1993 se Česká republika stala 19. ledna 
1993 členskou zemí OSN a přijala všechny souvi-
sející povinnosti vztahující se k ochraně lidských 
práv, včetně Úmluvy. Tím se zavázala začlenit 
principy rovnosti mužů a žen do české ústavy 
a související národní legislativy a v praxi tuto 
rovnost naplňovat. Českou ženskou lobby na 
zasedání Komise zastupují Alexandra Jachanová 
Doleželová z Gender Studies a Eva Kavková z Ev-
ropské kontaktní skupiny. „Česká republika byla 

kritizována za nízké zastoupení žen v rozhodo-
vacích pozicích (ať volených, tak nominovaných) 
již při minulém zasedání před čtyřmi roky. Od té 
doby nepřijala žádná opatření, která by tento stav 
zlepšila. Nulové zastoupení žen v současné vládě 
je jasnou ukázkou,“ zmínila Alexandra Jachano-
vá Doleželová, předsedkyně České ženské lobby. 
K tématu diskriminace v zaměstnání dodala: 
„České republika je zemí s nejvyšším vlivem 
rodičovství na zaměstnanost žen, rozdíl mezi 
zaměstnaností žen malých dětí a zaměstnaností 
ostatních žen je přes 40 %. Důvodem je nedosta-
tek zařízení péče o děti, diskriminace a chybějící 
nabídka alternativních pracovních úvazků.“ 

(tz)
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Co děláte, když zjistíte, 
že víc spěchat už není v lidských silách?

Mgr. Andrea Bezděková
tisková mluvčí
Hospodářská komora hl. m. Prahy

Přiznávám, takový pocit mívám poměrně 
často, a z vlastní zkušenosti také vím, že 
když si člověk myslí, že už nemůže, ještě 

10x může. Jen musí chviličku zpomalit, aby nabral dech. Zní 
to sice triviálně a možná až příliš obyčejně, ale víte, že mně 
pomáhá objetí manžela a pomazlení s dětmi? Když je nejhůř, 
naordinuji si „očistnou kúru“ - vyšlu rodinu ven, pustím si na 
DVD film se zaručeně dobrým koncem, k němu si dopřeji dvě 
decky dobrého červeného vína a do dvou hodin je po stre-
su. A když už je skutečně zle, odjíždím za přáteli do Chudenic, 
kteří si mě ve svém lázeňském domě vezmou do parády. A kde 
zůstal stres a shon?

Co oceňujete 
na podnikatelkách a manažerkách?

Ing. Emanuel Šíp
podnikatel
Allied Progress Consultants

Obdivuji především to, jak mnohé podni-
katelky a manažerky dokázaly vstoupit do 
světa historických mužských rolí vůdců 

smeček, lovců, stopařů, šamanů, a přitom se dokážou posta-
rat i o svůj, také historický svět opatrovatelek domácího oh-
niště a matek rodiny. Je to dvojí zátěž, kterou nevydrží každý. 
Přinesly navíc do manažerského prostředí vlídnost, empatii 
i strategie, kde obě strany vyhrávají. Velice nás muže inspirují. 
A vložily do hry sázku, kterou bude velmi obtížné dorovnat.

Informace do kabelky
Kompletní informace kdekoliv 
v každém okamžiku

Divize Enterprise Mobility Solutions společnosti Motorola, 
Inc. uvedla na trh horkou novinku – nejmenší kapesní organi-
zér třídy Enterprise Digital Assistant s označením ES400. Díky 
tomuto podnikovému digitálnímu asistentu mohou profesio-
nálové v řadě oborů plně využívat veškeré potřebné informa-
ce, jež pro svoji práci potřebují – ať již jsou kdekoli v terénu, 
u klientů, či na cestách. ES400 jim nahradí přenosný počítač 
i mobilní telefon, umožní fotokopii potřebného dokladu stejně 
jako obrázek s textovým komentářem, sejmutí čárového kódu 
či výrobního čísla a okamžité vyhledávání ve firem-
ních či jiných databázích i orientovat se na cestách 
díky zabudovanému GPS systému. 
S tímto všestranným pomocníkem lze pracovat 
a plnit bezezbytku úkoly kdykoli a kdekoli od ob-
chodu a službách přes servisy, montážní a opra-
várenské firmy, zdravotnictví, školství, vědu 
a výzkum až po armádu a záchranné složky. Pod-
nikoví manažeři a pracovníci v řadě odvětví tak 
získají užitek z nevídané kombinace těch nejvý-
konnějších vlastností mobilního computingu spo-
lu s push-to-talk schopností, a to v jednom kom-
paktním, lehkém a mimořádně odolném zařízení, 
jehož doporučená koncová cena je 560 euro.

Můj šálek kávy? 
Kdo je to Věra, to vím. Jaká je ne-věra, to také, ostatně kdo z nás je svatý 
a koho partner je andílek? Vždy jsem se snažila brát život s nadhledem. 
Každému jsem přála, co jeho jest a co jeho by být mohlo. Žádné ženě jsem 
nevstupoala do svatých cest a každou jsem raději nechala vyhrát, aby bylo 
dobře. Uvědomovala jsem si, že každý příkladný skutek bude zákonitě po-
trestán, leč nedbala jsem. Přeháněla jsem to s city, milovala muže, kteří si 
mne nezasloužili. Stůj nohama na zemi, radili mi ti zkušenější. Nebuď hod-
ná, doporučovali někteří protřelejší. Nic nečekej a budeš příjemně překva-
pena, říkali ti, kteří chtěli aspoň pohladit. Každý měl kousek pravdy a do-
hromady to možná byla jedna velká lež. Nedokáži se tím řídit. Dál mám své 
vysněné pohádkové hrdiny, zas a zas propadám svým emočním vírům a pí-
ši verše těm, kterým bych měla posílat papírové vlaštovky s hrotem omo-
čeným v černém jedu pomsty. Onehdy mi jeden neznámý věnoval tuhle 
charakteristiku – jste hezky náročné puzzle. Potěšil mne, usmála jsem se do 
dáli. Hned na to jsem si přála být kuchařkou. Vařit svíčkovou, péct buchty 
a chystat sváteční tabule. Péče o teplo domova, plné žaludky drsné polovi-
ny lidstva a radost z pragmatických úkonů naplňovala by mne jistě štěstím 
i únavou a já bych neměla čas myslet na blbosti. vaše Eva Brixi

www.mojetelevize.cz

www.templarske-sklepy.cz www.slune.cz www.vox.cz

www.ab-cosmetics.com www.economy-rating.cz www.cetelem.cz

www.reginakosmetika.czwww.zts.czwww.bedenika.cz

www.katerinaresort.cz

partneři www.madambusiness.cz

www.svamberk.com

Také toužíte být šťastní, vyzařovat energii a mít trvale lepší 
náladu, více se smát, být úspěšnější v životě, práci a ve vzta-
zích? Tato knížka vám pomůže osvojit si nové návyky v cho-
vání a prožívání, které vás podpoří na cestě k dlouhodobému 
pocitu štěstí a naplnění. Štěstí nepřichází shůry, ale záleží na 
nás, co si myslíme a čemu nasloucháme.

Tip Grady

www.amway.cz

www.kiamotors.cz

www.originalatok.cz

www.mafas.cz

www.orea.cz www.unicreditleasing.cz www.steilmann.cz

www.ladymoda.cz

e d i t o r i a
l



5

r o z h o v o r

Položili jste si otázku, kam jezdili Pražané na rekreaci, když ještě neměli své chaty?  
Odpověď v té nejlepší podobě nabízí výstava Pražské výletní restaurace s podtitulem 
„Zelené útulky“ Pražanů v proměnách 19. a 20. století. Expozici v budově Muzea hlav-
ního města Prahy až do 20. března 2011 doplňuje i hospůdka s občerstvením. O vý-
stavě jsme si povídali s jejím autorem, Mgr. Tomášem Dvořákem.
Jak vznikl nápad uspořádat výstavu 
„zelených útulků“ Pražanů?
Měli jsme pozitivní ohlas na výstavu Pražské 
kavárny. Byla to v našem muzeu novinka, která 
byla publikem velmi dobře přijata. Přemýšleli 
jsme, jak tuto myšlenku oprášit a ztvárnit ji tro-
chu jinak. Do toho přišla nabídka Karla Šlechty, 
potomka pražských restauratérů, kteří měli 
vyhlášený podnik ve Stromovce. Bohužel pan 
Šlechta už nestihl podpořit exponáty minulou 
výstavu o pražských kavárnách. Ale sdělil nám, 
pokud bychom připravovali expozici o výlet-
ních restauracích, byl by ochoten zapůjčit celou 
řadu předmětů. Zalíbilo 
se mi to jako dobrý nápad 
a rezonovalo to i u kolegů. 
Téma je přitažlivé pro ná-
vštěvníky, ale má i odborný 
rozměr, není to jen taková 
oddychová záležitost.

Kolik jste s přípravou 
výletních restaurací 
strávil času?
Výstavu jsme připravovali 
asi dva roky. Před 18 měsíci jsme začali s infor-
mační kampaní. Na webových stránkách magis-
trátu a využitím našich osobních kontaktů jsme 
se snažili uvést do povědomí, že připravujeme 
výstavu a od soukromých sběratelů bychom rádi 
získali předměty spojené s konkrétními restau-
racemi, například nádobí, fotografie a podobně. 

Odezva se dostavila?
Ozvali se jednotlivci, většinou potomci provo-
zovatelů restaurací. Například paní Milotová, 
jejíž dědeček vlastnil podnik na Letné, nabídla 
spolupráci. Přes osobní kontakty jsme se dostali 
do restaurace U Neužilů na Slapech, která po 
léta vytvářela určitý symbol tohoto typu 
pohostinství. Restaurace funguje od 18. sto-
letí a od roku 1901 ji provozuje s přestávkou 
jedna rodina. Nabídli nám předměty, které sice 
na první pohled nevypadaly moc dobře, ale 
díky profesionalitě našich konzervátorů jsme 
z nich vytvořili velmi atraktivní exponáty. 

Jaký nejcennější nebo nejkurióznější 
předmět objeví návštěvníci na výstavě?
Pro mne nejkurióznější exponát pocházející 
z našich muzejních sbírek je prapor dobročinné-
ho a vzájemně se podporujícího spolku kuřáků 

v Michli z dvacátých 
let minulého století. 
Pozoruhodné je 
i nádobí z Šlechtovy 
restaurace a restau-
race na Letné. Ne-

mohu opominout unikátní automat na likéry od 
Neužilů. Po vhození mince do přístroje se z lahve 
odměřil a nalil malý „panák“ lihoviny. Zaujme 
nejen samotná funkce, ale i přiložený návod 
k obsluze. Tyto předměty dobře vypovídají nejen 
o restaurátorství (restauratérství), ale i o tehdejší 
době. Výstava nabízí i stovky fotografií. Napří-
klad pohlednice z výletních restaurací, které teh-
dy byly v módě, mají obrovský náboj. Chtěli jsme 
však představit především trojrozměrné předmě-
ty. Proto je mnoho fotografií obsaženo v dobové 
brožuře jako „Cesta ven z dusné Prahy“, nebo do 
„zelených útulků“. Použili jsme tehdy oblíbe-
né reklamní slogany. Český svět v roce 1915 
kupříkladu napsal, že Pražanům přeje štěstí, že 
mají kde pěkně odpočívat, protože mají řadu 
zelených útulků. Myslel tím právě výletní restau-
race. Nacházely se nejen v Podolí, ale i v centru 
Prahy. Výlety mohly být velmi krátké, ale i na 
vzdálenější místa jako na Živohošť, do Klánovic 
nebo až k Berounu. Vyráželo se různými směry 
a dopravními prostředky – vlakem, parníkem, 
tramvají i na kole. A o té přepravě výstava také je.

Výletní restaurace vyhledávali spíše páni, 
dámy, nebo to byla smíšená společnost?
Za odpočinkem vyrážely celé rodiny. Ob-

chodně založení restauratéři se zaměřovali 
na rodiny pod heslem „Vyjeďte z té dusné 
Prahy, z otráveného vzduchu do čistého 
prostředí! My vám tu nabízíme pohostin-
ství, ale i různé atrakce pro děti.“ Často se 
pronajímaly i letní byty a pokoje. Většina 
hostů pocházela ze střední vrstvy, která 
tehdy nejezdila na chaty, ale právě na letní 
byty do pražského okolí. Celý „průmysl 
výletních restaurací“ na ně spoléhal.

Když byste chtěl pozvat na výstavu dámy, 
co byste doporučil jejich pozornosti?
Určitě je zaujme dobová móda. Najdou tu in-
zeráty na oblečení i ukázky dobového odívání, 
v němž páni a dámy navštěvovali restaurace. 
Zmínil jsem se o rekreaci rodin, ale výlety 
podnikaly i nejrůznější spolky. Ve stavovském 
časopisu Hostimil se zhusta psávalo, že se 
členové spolků vydávali na výlety doprovázeni 
svými rodinnými příslušníky. Akcí Klubu 
českých turistů se samozřejmě účastnily ženy. 
Historické fotografie to dokládají. A žen-
skému oku a duši jistě bude blízké i dobové 
vybavení restaurací a jejich kuchyní.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

s  T o m á š e m  D v o ř á k e m

Pražské výletní restaurace ožily

„Zelenéútulky”Pražanůvproměnách19.a20.století

Prague Restaurants on Days Out

pražskévýletnírestaurace

P A R T N E Ř I V Ý S T A V Y
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Ještě tohle, ještě tamto, 
ano, poslední telefonát, 
pár mailů, ano, ano, tu 
schůzku určitě stihnu 
a cestou vyřídím záleži-
tosti v bance, zastavím 
se i na finančním úřadě, 
večer připravím závěreč-
nou zprávu ze zahranič-
ní služební cesty, vím, že 
na to mám posledních 
pár hodin, jen co uložím 
děti k spánku a naučím 
se další lekci španěl-
ských slovíček…
Co vám to připomíná? Vás samotné a typický 
den podnikatelky a manažerky, podnikatele 
a manažera? Nebo blížící se kolaps světa? 
Asi něco mezi tím, i když to nikdo nepřizná. 
A tak utíkají naše dny v pomyslném štěstí, 
a to opravdové, které plyne z harmonie ducha 
a těla, nám jaksi uniká, aniž si to uvědomuje-
me. Najednou začneme hůře spát, přibereme 
na váze, dostaneme tik, krevní tlak roste 
s počtem společensky vypitých šálků kávy…
A najednou je tu okamžik, kdy hledáme 
pomocnou ruku. Jenže tušíme, že jsme 
to měli udělat už dávno, preventivně 
a s nadhledem. Jednou z cest je tradič-
ní čínská medicína. Její zakladatelkou 
u nás je MUDr. Ludmila Bendová.
Tato lékařka je nejen špičkou v oboru, ale rov-
něž znalkyní Číny a její kultury, zvyklostí, čín-
ské mentality, ale třeba i bylinek. Je předsedky-
ní Československé Sinobiologické společnosti 
a má více jak dvacetiletou zkušenost s čínskou 
medicínou včetně spolupráce s univerzitami 

Guangming a TUTCM v Tianjinu ČLR. Je rov-
něž lektorkou 1. školy tradiční čínské medicíny 
v akupunktuře a fytoterapii včetně dietetiky. 
Dlouhodobě se věnuje dokumentaci v oboru 
diagnostiky jazyka. Přednáší v zahraničí na 
nejrozmanitějších kongresech. Jeden z tako-
vých, který se uskuteční pod názvem Nemoci 
třetího tisíciletí a jejich léčba pomocí čínské 
medicíny, se uskuteční v Praze 25. až 28. listo-
padu a bude určen kromě odborné veřejnosti 
právě pro ty z nás, kteří by rádi ve svém životě 
něco málo přece jen změnili. MUDr. Ludmila 
Bendová je jeho prezidentkou:

Proč jste se začala zabývat zrovna 
tradiční čínskou medicínou?
Zajímala mě její filozofie, podle které 
si lze řadu věcí logicky odvodit, a tím 

pádem se to dobře uplatňuje v praxi, a také 
pozitivní zkušenosti s akupunkturou.

Co může právě ona nabídnout 
dnešnímu člověku, který žije často 
ve spěchu, ve světě přehlceném 
informacemi, často v konfliktech 
a velkém pracovním vytížení?
Pro mě je nejcennější ten systém, který 
dává právě filozofie taoizmu rozpraco-
vaná i do detailů v oblasti lékařství. Je 
tam vetknuta spousta informací od-
pozorovaných z přírody, které v praxi 
velmi pomáhají. Člověk dostává jakousi 
rukověť, kterou lze uchopit své reak-
ce nebo nemoci a pochopit, kde je ne-
rovnováha a jak ji vyvážit – vyléčit. 

Podnikatelky a manažerky – svébytná 
kategorie, která se například s časem 
teprve učí hospodařit. Zvláště, jsou-li 
v roli matek, nemají zcela jednoduchou 
pozici. Harmonickýn život, životospráva, 
dostatek odpočinku – na to mohou 
předem zapomenout. Není kdy zvládat 
čas... Co s tím v souvislosti s čínskými 
medicinskými praktikami?
Právě tady je ta zmíněná rovnováha 

s  L u d m i l o u  B e n d o v o u

Rukověť, kterou lze uchopit 
své reakce nebo nemoci 

▶

MUDr. Ludmila Bendová

www.cinskamedicina.cz

V čínské medicíně přísluší každému orgánu určitá emoce, 
a lze podle nich určit i konstituční typy, a tím pádem působit 
preventivně daleko předtím, než jakákoli nemoc vznikne. I zde 
platí ve zdravém těle zdravý duch; příliš dlouho a intenzivně 
prožívané emoce jsou pokládány za závažnou příčinu 
chorob. Čínská zdravotní cvičení jsou typická hlubokým 
soustředěním, které i samo o sobě uklidňuje a léčí.
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velmi důležitá, protože pomáhá dě-
lat správná rozhodnutí ve správný čas. 
Někdy ani nejde o množství prací, ale 
spíš jejich sled, a potřebujeme nejen 
rozum, ale i cit, intuici a to funguje, jen 
když jsme správně vyladěné. Čas člo-
věk získává cvičením a správnou stra-
vou, která odpovídá jeho konstituci.
Jen odvahu! Neztrácejte naději, všichni 
jsme na cestě a řešení opravdu exis-
tují, i když je někdy nevidíme…

I tyto ženy vědí, jak je harmonický život 
důležitý, jakou roli hraje prevence. Ale...
Myslím, že jde spíše o to pěstovat dob-
ré zvyky, a to jak v jídle, tak i cvičení. 
Mně osobně to strašně moc pomoh-
lo, neboť jsem od přírody lehce zbrklá 
a tzv. zmatkář, navíc oba mí rodiče byli 
hodně velké protiklady, takže bylo a je 
na čem pracovat. Naštěstí mi asi byla 
do vínku dána vytrvalost. A potom 
– vlastní děti člověka skvěle vycho-
vávají a je to asi to nejlepší zrcadlo.

Předcházení nemocem je také 
důležité pro ekonomiku státu, vede 
k nemalým úsporám. Jak vnímají 
možnosti tradiční čínské medicíny 
naše zdravotní pojišťovny?
Zatím jsem zachytila jen velmi nesmě-
lé náznaky prvních vlaštovek. Nejdále 
jsou v Austrálii, kde už si spočítali, že 
by s využitím komplementární medicíny 
(CAM) mohli ročně ušetřit 220 milionů 
dolarů. Lidé zajímající se o tuto oblast 
totiž sami o sobě žijí zdravěji, takže v řadě 
zemí se CAM velmi podporuje včetně 
studia na VŠ. Ale to víte, u nás vládne 
spíše duch sdružení Sysifos… i když 
nechápu, co je vědeckého na zatracení 
metody, kterou se léčí nejvíce lidí na 
této planetě, trvá již několik tisíciletí, 
podporuje ji i SZO (WHO), byť se zatím 
zkoumá, jak to vědecky vzato funguje.  

Vím, že na listopad chystáte mezinárodní 
kongres o tradiční čínské medicíně 
a nemocech třetího tisíciletá. O tom, 
co může dnešní civilizaci čínská 
medicína nabídnout. Pro koho je 
setkání odborníků určeno a co všechno 
bude možné se na něm dovědět?
Kongres je určen všem zájemcům o tuto 
oblast a je zaměřen na civilizační cho-
roby a širokou škálu možností, jak je lze 
ovlivnit v čínské medicíně. Především 
srdečně-cévní nemoci, vysoký krevní tlak, 
mrtvice, nadváha, závislosti na kouření, 
alkoholu, drogách, bolesti pohybové-
ho ústrojí atd. Takže v rámci kongresu 
v sobotu 27. listopadu pořádáme den pro 
manažery, kde si mohou zacvičit u dvou 
různých cvičitelů čchikungu, což jsou cvi-
čení pro každý věk a zdatnost – původně 
byly tyto cviky vymyšleny pro úředníky 

císaře, aby mu mohli dlouho sloužit. 
Dále tam budou tři různé dietologické 
přednášky i možnost konzultací, seminář 
psycholožky zabývající se nadváhou, bude 
možnost zažít čínskou masáž, dozvědět se 
o podpoře a zharmo-
nizování imunitního 
systému prostřed-
nictvím dřevokaz-
ných hub. Fyziotera-
peutka bude na svém 
semináři radit jak 
předcházet boles-
tem při sedavém 
zaměstnání a od-
bornice na fengshui 
vám poradí jak si 
rozestavit nábytek. 
Tentýž den bude 
přednášet slavný od-
borník a autor jedné 
z nejlepších učebnic 
akupunktury pan 
Peter Dead-
man o metodách 
pěstování života 
a moderních výzku-
mech potvrzujících 
starověké názory na 
dlouhověkost v čínské medicíně a také 
MUDr. Karel Nešpor o workoholizmu.
Z význačných odborníků se semináře 
zúčastní prof. V. G. Načatoj, člen čínské 
akademie věd přednáškou o srdeč-
ních problémech u poruch funkce štítné 
žlázy, prof. Li Jianzhong z Číny bude 
přednášet o hypertenzi, přítomni bu-
dou odborníci na břišní akupunkturu, 
klasickou akupunkturu, skalpovou 
akupunkturu, léčbu drogových zá-
vislostí metodami čínské medicíny, 
léčbu závislosti na kouření a mnoho 
dalších osobností (viz www.tcm.cz).

Zdravotní stav člověka je také 
o množství energie, jímž organizmus 
disponuje.Dávají čínské metody 
návod na to, jak nebýt unaven?
Zde je nedocenitelný přínos čínské 
fytoterapie, kde lze mnoho léčivek užít 
i v běžném jídle, anebo formou potravi-
nových doplňků. Jsou to doslova živo-
tabudiče, odborně adaptogeny, např. 
schisandra a mnohé další, které zlepšují 
toleranci vysoké psychické i fyzické 
zátěže, prudkých změn počasí, podporují 
naši imunitu a v dobách velkého zatíže-
ní jsou doslova zachránci zdraví. Patří 
sem i dřevokazné houby, z nichž někte-
ré rostou i u nás, a ty vzácné lze získat 
v tabletách vypěstované v ekologických 
podmínkách např. Ganoderma lucidum, 
Grifola frondosa firmy MRL (www.
lecivehouby.cz) atd. Nelze ale podceňovat 
ani vliv pravidelného cvičení a zdravé 
stravy na míru každému – to je základ.

Psychika člověka mi připadá jako 
složitý orchestr s proměnlivým 
počtem hudebníků. Co dělat, 
aby byli v dobré kondici?
V čínské medicíně přísluší každému or-

gánu určitá emoce, 
a lze podle nich 
určit i konstituční 
typy, a tím pádem 
působit preventiv-
ně daleko předtím, 
než jakákoli nemoc 
vznikne. I zde platí 
ve zdravém těle 
zdravý duch; příliš 
dlouho a intenzivně 
prožívané emoce 
jsou pokládány za 
závažnou příčinu 
chorob. Čínská 
zdravotní cviče-
ní jsou typická 
hlubokým soustře-
děním, které i samo 
o sobě uklidňuje 
a léčí. A hlavně 
při asymetrickém 
pohybu končetin 
spolehlivě za-

pomenete na jakékoli jiné trable.

Ženy bývají vnímavější ke sdělením 
týkajícím se péče o zdraví než 
mužská část populace. Jak je 
mohou čínské praktiky oslovit?
Půvabná krása cvičení tchajti-čchuanu 
uchvátila kdysi mě, a to jsem ještě nic 
netušila o pocitech, které přitom člověk 
prožívá, ani o blahodárném vlivu na bo-
lesti zad a nejrůznější další obtíže. Skvělý 
stav zažívání i postavy si získal pro 
čínskou dietetiku mnohé, kteří se v Číně 
pravidelně krmili nejrůznějšími dobrota-
mi, a přitom nepřibrali, a během poby-
tu navíc došlo k naprostému vymizení 
nadýmání, zácpy a často i dalších obtíží.

A lze v ní hledat cestu i k překonávání 
například klimakterických obtíží?
Protože Číňané kdysi měli více žen, tak 
byli tímto násobkem nuceni řešit více 
i jejich problémy, takže první gyneko-
logické záznamy nacházíme z období 
1500–1000 let před naším letopočtem 
(Želví krunýře dynastie Shang). 
Obecně vzato orientální ženy nemají 
v klimakteriu tolik problémů zřejmě 
z důvodu svého jídelníčku, který ob-
sahuje mnoho rostlinných progestero-
nů, netrpí také tolik osteoporozou ani 
návaly, nespavostí, úzkostmi apod. 
Mohu potvrdit, že existuje mno-
ho postupů v akupunktuře i fytote-
rapii, které vynikajícím způsobem 
řeší většinu obtíží v klimakteriu.

za inspirující odpovědi poděkovala Eva Brixi

▶

Zde je nedocenitelný 
přínos čínské fytoterapie, 
kde lze mnoho léčivek užít 
i v běžném jídle, anebo 
formou potravinových 
doplňků. Jsou to doslova 
životabudiče, odborně 
adaptogeny, např. 
schisandra a mnohé další, 
které zlepšují toleranci 
vysoké psychické i fyzické 
zátěže, prudkých změn 
počasí, podporují naši 
imunitu a v dobách 
velkého zatížení jsou 
doslova zachránci zdraví.
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Kroky cílené do prostor Národní galerie v Praze mne častokrát zavedly na úplně jiná 
místa. Ne že nevím, vím přesně, proč. Ten civilizačně nezvládnutý a neustálý nedosta-
tek času mne, člověka pohodlného, nutí běh životem pomyslně zkracovat, krotit, mír-
nit. Jsem o to chudší, já vím. Přesto se nyní snažím okusit z nabídky, již Národní galerie 
skýtá. Snažím se svou spotřebitelkou duši ošálenou centrem Prahy a jejími kavárnič-
kami přesunout na kraj nebe – tam, kde kvetou kytky jiným směrem, kde se krychle 
mění v dvojtečku světla a sochy slavných mistrů pomlouvají vrátné i ministry. Snažím 
se naplnit své já aspoň střípky nových vjemů, učím se být dalším člověkem. 

Cítím však, že umění není v posledních letech 
na správném bitevním poli a že být ve spo-
lečnosti in znamená nosit značkové oblečení, 
mobil poslední generace spolu s vědomostmi 
sice specializovanými, leč o některé hodnoty 
chudšími. I toto mne přivedlo k následující-
mu rozhovoru. Je s tiskovou mluvčí Národní 
galerie v Praze Petrou Jungwirthovou: 

Možná vulgární otázka – co vás přivedlo 
k umění a proč do role tiskové mluvčí?
Ve vztahu k umění jsem byla vychovávaná od 
samotného dětství. Nesmírně jsem milovala 
(což mi zůstalo) divadlo, film. Zájem o výtvar-
né umění se u mě začal profilovat zhruba od 
12 let: A konkrétně do Národní galerie jsem 
běhala i třikrát týdně, nesmírně mě bavilo 
objevovat další a další souvislosti. Bylo to jako 
otevřená kniha „nevyřčeného“. Nádherně 
by toto shrnul Pablo Picasso svým výrokem: 
„Nehledám – nacházím.“ Když pak přišla tato 
nabídka, tedy působit v roli tiskové mluvčí 
Národní galerie, vnímala jsem ji pochopi-
telně jako výzvu, téměř osudovou výzvu.

Ostatně – máte ale vůbec ráda výtvarné umění? 
Nesporně. Nedávno jsem četla velice zajímavou 
knihu, která, pravda – zdánlivě s výtvarným 
uměním nemá mnoho co společného, pojed-
nává o terorizmu. Autor v knize cituje Davida 
Harveye, který prohlásil: Rychlost pohybu 
v prostoru se zvýšila v důsledku časoprosto-
rové komprese. V té větě je shrnuto snad vše 
– 21. století, globalizace, absolutní zrychlení času 
díky (díky?) komunikačním technologiím... 
Výtvarné umění je určitá možnost se zastavit 
a zamyslet se. Obrazně řečeno – je to pro mě 
něco jako „zhmotněná filozofie“. Ale stejně tak 
blízká je mi i literatura. Zmíněná časoprosto-
rová komprese však sehrává svou neblahou roli 
ve smyslu velmi silného pracovního nasazení 
a plného vytížení. Času na vše je zkrátka posled-
ní dobou nějak méně. A záběr aktivit pozoru-

hodně roste, včetně nutnosti být neustále ve 
střehu a reagovat na nové situace, fakta, změny 
a zajistit jejich průnik k médiím a veřejnosti. 

Čím vyvažujete to široké spektrum 
informací, které musíte nejen vstřebat, ale 
i šířit? Vaříte? Sázíte kytky na zahradě? 
Cestujete do exotických zemí nebo 
zapadlých vesniček české krajiny? 
Řekla jste to vlastně za mě: Sázím. Před 
několika lety jsem měla možnost být 
osobně na Velké Pardubické a od té doby 

se každoročně snažím Velkou Pardubickou 
nepropást. Relaxace v tom pravém slova 
smyslu jsou však pro mne víkendy, kdy 
mám příležitost vycestovat mimo Prahu 
nebo mimo ČR. Byť na pouhých pár dnů. 

Jaký tým řídíte a co všechno má tisková 
mluvčí Národní galerie na starost? 
Tiskové oddělení, kterému jsem šéfovala, 
mělo původně 10 zaměstnanců. Moje funkce 
tiskové mluvčí spojovala i vedení komuni-
kačního oddělení. Dnes mám na starosti 
zajišťování všech tiskových konferencí 
a všech vernisáží konaných pod hlavičkou 
NG, moderování akcí, zajišťování eventů pro 
partnery a sponzory... Je tu rovněž široká 
škála dalších činností v souvislosti s vyjedná-
váním barterových smluv, smluv o mediální 
spolupráci, velice důležitý aspekt je sponzo-
ring... Komunikace s veřejností, s médii. Je 
to opravdu hodně různorodá a hodně bohatá 
řada aktivit, umocňovaná vysokou produk-
tivitou akcí NG. Pro zajímavost dodávám, 
že NG jich má až 30 ročně! To opravdu není 
málo, když přihlédneme ke skutečnosti, že 
NG má v současné době osm stálých expozic. 
Navíc chystáme velkolepé výstavy, v katego-
rii Hlavní výstavní projekty NG na podzim 
jsme připravili dvě výstavy: Monet – Warhol/ 
Mistrovská díla s Albertina Museum a Batli-
nerovy sbírky, která je otevřena od října 
ve Veletržním paláci, a dále výstavu Karel 
Škréta (1610–1674) Doba a dílo, ve Valdštejn-
ské jízdárně a Jízdárně Pražského hradu. 

Současné trendy kladou důraz na sport, 
fittnes centra..., umění jako by bylo spíše pro 
stárnoucí generaci… Možná je to znát i ve 
sponzoringu. Ale co vy a sport? Onehdy jste 
připomněla slavný citát Winstona Churchilla: 
„Sport se mi hnusí.“ Myslím, že rozumím, 
co jste tím chtěla vyjádřit a líbí se mi to. 
Óóóó ano, teď to asi bude znít příšerně, ale 

s  P e t r o u  J u n g w i r t h o v o u

Příští obchodní schůzku 
si dejte mezi uměním

▶Petra Jungwirthová nás zve dál...
foto Oldřich Vejvoda
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je to pravda, řekl to Churchill a já jeho slov 
v souvislosti s mou osobou ráda připomí-
nám, neboť jsem absolutní lenoch. Maximum 
pro mne je rekreační plavání a vyvážená 
turistika, ale tím asi končím. Pohyb je však 
rozhodně důležitý, o tom není pochyb, takže 
přes takové to „churchillovské pojetí“ bych 
se asi ve skutečnosti přikláněla ke slavné-
mu Horníčkovu výroku: „Miluji pohyb, 
celé hodiny se na něj vydržím dívat...“. 

Dostaňme se k podstatě věci. Co soudíte 
o postřehu, že iniciativy zaměřené na 
sport nehledají sponzory tak těžko jako 
organizátoři výstav umělecky zaměřených? 
Z praxe mohu potvrdit. Záleží samozřejmě o ja-
ký typ sportovních aktivit jde. Ale mnohokrát 
jsem se při jednání s marketingovými řediteli 
společností setkala s odmítnutím podpory 
námi nabízeného projektu s odůvodněním, že 
marketingová strategie společnosti je cílena 
právě na podporu sportu. Ale nerada bych kate-
gorizovala, při tvorbě strategie záleží na mnoha 
aspektech. Převládá myšlenka, že sport přitahu-
je masovou pozornost všech věkových kategorií 
a skupin. Pevně věřím, že se postupem doby 
podaří přesvědčit, že umění – a hlavně projekty 
Národní galerie v Praze, mají stejnou sílu. 

Kolik tak stojí uspořádání výstavy? 
Záleží na jejím rozsahu. V případě střed-
ních a velkých výstav šplhají náklady 
do několika milionů. Konkrétně pro-
pagaci a kampaň lze zajišťovat výhrad-
ně s pomocí partnerů, sponzorů.... 

A jak se mohou sponzoři hlásit, informovat se, 
čím pro ně může být sponzoring atraktivní? 
Samotné propojení firmy se značkou Národní 
galerie je zajímavá deviza, neboť NG organizuje 
již zmíněné desítky akcí, takže jméno společ-
nosti v žádném případě nezaniká. Navíc jsme 
schopni připravovat pro partnery společenské 
akce v unikátních prostorách expozic NG. Na-
bízíme celou řadu výhod, které zpětně pomáhají 
ještě více zviditelnit sponzora či donátora a roz-
šířit povědomí o jeho firmě. Veškeré nabídky na 
spolupráci pro danou oblast se scházejí přímo 
v Útvaru tiskové mluvčí a zdrojové společnosti 
pak kontaktuji přímo já s konkrétní nabíd-

kou. Naším cílem je vzájemná a oboustranná 
spokojenost ze spolupráce, máme samozřejmě 
nabídky pro partnera, ale neváháme se ani při-
způsobit strategii firmy a pomáhat naplnit ko-
munikační strategii zdrojového subjektu. Mož-
ností je opravdu celá řada a každé jednání je 
individuální. V každém případě je vždy provází 
absolutní flexibilita a snaha dosáhnout shody. 

Ženy a muži ve výtvarném umění, v roli 
aktivního tvůrce. Mužů je u nás a asi i ve 
světě víc. To nevadí. Podstatný je umělcův 
pohled na svět – liší se podle vás  pojetí ženy 
a muže? Má vůbec smysl takto uvažovat? 
Inu... každé uvažování má smysl, jen bych si 
v tomto případě kladla otázku, zda-li jsme 
schopni si na to spravedlivě odpovědět. 
„Genderová problematika“ prostupuje napříč 
spektrem. Hodně skloňované začínají být 
podobné otázky hlavně v politice, ale v umění 
– vidíte – to mne nenapadlo. Pojetí se sto-
procentně liší, musí, vždyť každý člověk je 
originál. Ale bála bych se kategorie Žena – Muž. 
Snazší je snad odpovědět na otázku tvůrčího 
pojetí umělců ve znamení Panna nebo Lev. 

Učarovala vám nějaká malířka, 
fotografka, sochařka? 
Toyen. Je to pro mě symbol celého obdo-
bí, ke kterému mám velmi silný vztah. 

Výtvarné umění dneška – existuje nějaká 
definice? Co mají „žijící“ výtvarníci 
společného? Vnitřní samotu člověka? 
Anonymní vzdalování se duší, anebo hledání 
vlastního prostoru k bytí? Někdy mám pocit, 
že realita se změnila v internet, a úsměv či 
pochopení navzájem nikde jinde nevisí… 
To bude ta časoprostorová komprese. Doba se 
zrychlila a díky tomu se svět „zmenšil“. Četla 
jsem nedávno velice zajímavou knihu publicisty 
a politologa Thomase L. Friedmana – Svět je 
plochý. Pojednává tak trochu o tom, co se nás 
všech hodně dotýká -globalizace, integrace... 
Málokdo si uvědomuje, že se nejedná o pouhé 

pojmy, ale že 21. století nastavuje zcela nová 
kritéria a my všichni jsme součástí. A o tom 
je ta kniha. O překotném vývoji, o sociálních 
změnách v 21.století. Onen globalizační proces 
je autorem metaforicky tlumočen jako „plochý 
svět“. A v té hře na „globálním hřišti“ hraje 
prim právě internet, offshoring, globání soft-
ware, outsourcing, rozvoj počítačových tech-
nologií... Takže svým způsobem máte pravdu, 
realita má tendenci měnit se v jakousi virtuální 
realitu, která určuje náš životní styl, názory... 
Ale pevně věřím, že ono to ve skutečnosti nebu-
de tak zlé. Ne dokud existuje umění. A hlavně 
pocity. Podstata všeho, co jste popsala v úvodu 
otázky: vnitřní samota, vzdalování se duší, 
hledání vlastního prostoru... a Pán Bůh zaplať 
za reflexi. Důkaz toho, že vnímáme. A žijeme. 

Mnohé business schůzky se odehrávají 
v kavárnách, restauracích, při golfu, ale 
v galeriích se podnikatelky a podnikatelé, 
manažerky a manažeři už tolik nescházejí. 
Ale možná by sem tam dostaveníčko 
mezi obrazy stálo za úvahu, co říkáte? 
Stoprocentně a mohu to jen doporučit. Sama 
jsem takovou schůzku již několikrát absolvo-
vala – v expozicích Národní galerie. A z odezvy 
jsem měla upřímnou radost. Schůzka v expo-
zici znamená poklid nádherného prostředí 
a celkově navozuje neuspěchanou atmosfé-
ru, takže přímo vybízí k navázání efektivní 
spolupráce, ale bez nervozity a v klidu. 

Národní galerie se prezentuje opravdu 
rozmanitě, o nápady u vás není nouze 
– nechybí však mezi nimi třeba užší 
komunikace právě s firmami, třeba i s menšími 
nebo těmi, které vlastní ženy – možná by to 
napomoho k posunu jejich image a vám to 
přineslo náklonnost dalších zájemců o umění. 
Tuto možnost jen velice vítám a akcentuji, 
že jsme připraveni a ochotni vést jednání. 
A první schůzka by mohla být například 
právě v expozici Veletržního paláce... 

otázky připravila Eva Brixi

▶

Energie z nebe? Na snímku Oldřicha Vejvody Petra Jungwirthová

...a v roli moderátorky...
foto Fotooddělení Národní galerie v Praze
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Ochutnali jsme a byli jsme příjemně zaskočeni, překvapeni by bylo 
slabé slůvko. Doslova před pár dny představily Templářské sklepy 
Čejkovice exkluzivní řadu vín Santus Victoria, česky Svaté vítězství. Když si zahraji 
na vinaře, řeknu, že vína této řady jsou vyrobena z nejvyšších partií hroznů, kte-
ré „Templáři“ několik let vybírali z různých vinic vinařského družstva. Všechna vína 
jmenované řady jsou v přívlastkové paritě ročníku 2009. 
Ovšem jak vlastním novinářským jazykem 
popsat těch devět nováčků na českém trhu 
(osm nyní, poslední se ukáže v roce 2011)? 
Favoritem mé chuti se stal okamžitě Hiber-
nal, aniž bych se chtěla podbízet výrokům 
špičkového someliéra Ivo Dvořáka, který tuto 
řadu první říjnový den představoval v Praze 
a o Hibernalu pronesl nemálo lichotivých 
úsudků. Zdálo se mi, jako by právě Hiber-
nal byl určen k tomu, aby dokázal podpořit 
harmonii ženskosti, bude-li v dámské spo-
lečnosti nápojem jiskry a pohody. Začlenila 
jsem si ho patrně navždy do nápojového 
lístku svého srdce, neboť vypovídací schop-
nost o kvalitě byla jasná stejně tak, jako jsou 
čitelné emoce v ženské duši. Byla to pravda 
v tekuté podobě, degustace, která degustací 
ani vlastně na druhé straně nebyla, neboť ani 
kapička neutkvěla na stěně nádobky, kam se 
mělo odlévat. Hibernal se stal vínem, které 
bych ráda vychutnala znovu, ať již v ryze 
dámské společnosti svých přítelkyň, anebo 
muže, po jehož boku se cítím zcela bezpečně.
Určitě by však bylo špatné předurčovat, že prá-
vě Hibernal je víno hlavně pro něžnou polo-
vinu lidstva. Nechť si jím zpříjemní své chvíle 
kdokoli, kdo má chuť a komu padl do noty. 
O filozofii nové řady Santus Victoria a ob-
chodní strategii v době, kdy pomalu začí-
náme pomýšlet i na vánoční dárky, ředitel 
společnosti Templářské sklepy Čejkovice, 
vinařské družstvo, Ing. Pavel Pastorek:

Málokdo tušil, že nás překvapíte 
takovou hojností skvělých chutí…
Odborná veřejnost to svým způsobem před-
pokládala, vše neutajíte zcela. My jsme byli 
přesvědčeni, že chystáme něco, zač se určitě 
nebudeme muset stydět. Myslím, že můžeme 
být právem hrdi na produkt záměrně trochu 
mysticky pojmenovaný – Santus Victoria, 
kterým posunujeme příčku kvality naší 
produkce o hodně výš. Jsme skromní, pokorní, 
ale také chceme dát jasně najevo, že umíme.

Kde se dají tato vína koupit?
Nebude to v maloobchodě a nejsou určena 

ani pro nákup velkoobchodů. Takže se s nimi 
setkáte v předních vinotékách a vybraných 
gastronomických zařízeních, dárkových pro-
dejnách apod. Vína tedy nebudou distribuo-
vána do obchodních řetězců ani je neuvidíte 
na pultech čerpacích stanic. Zájemci si je 
také budou moci objednat přes náš web.

Když si objednám elektronicky, 
mohu i jedinou láhev?
To můžete právě ve vinotéce; u nás lze koupit 
nejméně jednu krabici, tedy šest lahví. Pro 
tuto řadu vín jsme vyvinuli obal z velice 
pevného kartonu a výsekem, aby byla jedna 
láhev pěkně vidět. Kartóny se dají pokládat 
na sebe (lahve leží), jsou tedy velmi prak-
tické a skladné, budou se šikovně přepra-
vovat. Zároveň vypadají zajímavě. Chtěli 
bychom je přihlásit do soutěže Obal roku.

V každém kartonu ale nemusí být jeden 
druh vína – lze dostat mix, například 
Hibernal, Tramín, Ryzlink rýnský? 
Ano, to není žádný problém.

Pro toto letošní překvapení jste rovněž 
vyvinuli novou láhev, už je v roli 
prázdné v mé domácí sbírce…
Láhev je skutečně nová, originální, velmi 
ušlechtilého tvaru a neobvykle – z černé 
skloviny. Její součástí je logo Templářských 
sklepů. Příjemně se dá uchopit do ruky. 
Domnívám se, že se skutečně povedla. 
Ostatně netajíme se tím, že si na tvarech, 
barvě a estetickém vjemu z lahví či obalů 
dosti zakládáme. Emoce jsou prvky, které 
nejen prodávají, ale zdokonalují a rozví-
její, jsou-li kladné, vztah. V našem přípa-
dě k nám, výrobcům a našemu vínu.

Ale to není zdaleka vše, těch hodnot, 
o nichž se lze bavit, je více.
Když jsme přemýšleli, jak dále tato naše 
exkluzivní vína marketingově zušlechtit, 
znovu jsme se ponořili do historie Templář-
ského řádu. Na etiketách ze speciálně ručně 
vytrhávaného papíru jsou uvedeny úryvky 
z dobových listin dokládajících působení řádu 
na území Českého království. Po rozlomení 

s  P a v l e m  P a s t o r k e m

Nová řada vín Santus Victoria
je vítězství exkluzivity

▶

www.templarske-sklepy.cz

Při předvádění nádherných vín v Praze obchodní a marketingový ředitel Lukáš Lukáš, na snímku vlevo, 
uprostřed Ing. Pavel Pastorek, ředitel (oba reprezentanti Templářských sklepů Čejkovice, vinařského druž-
stva) a zcela vpravo pak Ivo Dvořák, špičkový someliér s duší básníka, jehož slova tuto řadu vín provázela...
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dvou ručně dotiskovaných pečetí na etiketě 
je možné získat další informace o přesné 
poloze vinice, složení půdy, cukernatos-
ti hroznů i technologickém postupu při 
výrobě vína. Navíc je každá láhev z této 
limitované edice opatřena unikátním 
výrobním číslem. A aby toho nebylo 
málo, tak na webu bude možné sledovat 
aktuální stav zásob jednotlivých odrůd.

Zdá se tedy, že zákazníkovi nabízíte 
naprosto dokonalý servis…
To bychom samozřejmě rádi. Zákazník 
si přece zaslouží stále jemnější péči. Jak 
budeme vnímaví my k němu, tak on bude 
reagovat na naše vína. Každý vztah se 
nějak buduje, chce určitý čas a komu-
nikaci. V případě Santus Victoria jsme 
prostě postavili nejen novou řadu kvality, 
vytříbenosti a chutí, ale také jakéhosi 
doprovodu, jímž se budeme snažit zá-
kazníka vést k dalším hodnotám, pro-
hlubovat vztah vinařů a spotřebitelů.

O obsahu vypovídá i uzávěr. 
Jak je to ve vašem případě?
Samozřejmě máme korkové zátky opravdu 
nejvyšší kvality. Vína této řady se budou 
zároveň archivovat, takže korková zátka 
je tak jako tak nezbytností. A skutečně 
vypovídá o obsahu, ladí s onou vyso-
kou kvalitou, dotváří vjem zákazníka 
o tom, že dostává cosi, co je prvotříd-
ní, nikoli obyčejné nebo „ošizené“.

Chystáte však i jednu milou investici, 
která s exkluzivními víny souvisí…
Ano, plánujeme pro novou řadu postavit 
v Čejkovicích menší, zato moderní vinař-
ství s kapacitou 200 000 litrů. Ostatně jsme 
dnes druhý největší zpracovatel hroznů 
v České republice, a je čas ještě více dát 
o sobě patřičným způsobem vědět. A ne-
jen proto, že jsme u nás jediné vinařské 
družstvo. Po letošní koupi 30 hektarů 
vinic jich obhospodařujeme 2000, a to 
určitě není zanedbatelné množství.
Základní kámen nového vinařství se bude 

pokládat již v roce 2011; zde se bude řada 
Santus Victoria pak vyrábět i prodávat.

Nový objekt v sobě ale ponese 
patrně jisté poselství, ne?
Je to tak. Chtěli bychom dokázat, že i velké 
vinařství může dělat špičková vína.

Patříte ovšem i mezi průkopníky myšlenky, 
že víno je výtečný firemní dárek a může 
se hodit jako hodnotný 
propagační předmět pro 
mnoho rozmanitých 
příležitostí, a nejen 
k Vánocům.
Dokonce bych si dovolil 
tvrdit, že právě firmy 
záhy pochopily, že tako-
vým dárkem skutečně 
nikoho neurazí, navíc 
nákup mohou pojmout 
jako daňově odčitatel-
nou položku. Takže se 
nemusí bát nakupovat 
ani větší množství.

Jaké víno byste z řady 
Santus Victoria 
doporučil chuťovým 
pohárkům žen?
Šalamounská otázka. 
Pro každou příležitost se 
hodí něco jiného, každá 
žena má trochu jiné 
zvyklosti, představy, ob-
libu. Záleží také na tom, 
k jakému pokrmu víno 
předkládáte, při jaké 
příležitosti, to všechno 
ale již takřka každý ví. 
Možná bych si vzal 
na pomoc slova Ivo 
Dvořáka, který nám 
tuto řadu komentoval 
následovně: „Vína řady 
Santus Victoria jsou 

jednoduše pochopitelná a dobře pitelná 
zejména jako mladá, kdy dokonale vyniká 
jejich svěžest a šťavnatost. Převládající 
tóny zralého ovoce, koření a květů spolu se 
zaoblenou chutí a přírodním zbytkovým 
cukrem dávají těmto vínům předpoklad pro 
úspěch u široké skupiny milovníků vín.“
Ženám doporučuji ochutnat a nezůstat 
u Vámi vychváleného Hibernalu…

Vidíte, a právě tato charakteristika jako by 
odpovídala i chuti ženy – ovoce, koření, 
trošku toho cukru, zejména bílá vína 
– k ochutnání ani nebylo na nedávné 
tiskové konferenci třeba pobízet.
Jestli z toho máte takový pocit, je to 
jen dobře. Jenom bych poprosil nenutit 
nikomu nic, neškatulkovat, nepřisuzo-
vat… Český spotřebitel se již mnohé-
mu přiučil a on sám nejlépe rozporná, 
které víno se stane jeho oblíbeným…

Rozumím, přesto mi to nedá – co byste 
našim čtenářkám doporučil, budou-li 
vybírat dárečky, které by vypovídaly 
o jejich ušlechtilosti a jimiž by 
rády upozornily na svoji firmu, 
připomněly sebe jako osobnost…
Doplňte, prosím, svůj názor.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi  ¶

▶

Ivo Dvořák vysvětloval, jaké víno na český trh přichází
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Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D. generální ředitel, 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Jedná li se o jeden jediný den, tak se toho moc nestihne. Určitě bych 
zajistil, aby už ráno nemusela běžet do práce a něco ještě zařizovat. 
Vstávat by tedy měla v pohodě zhruba kolem půl deváté, následo-
vala by snídaně, a protože jako Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra ČR podporujeme aktivní a zdravý odpočinek, nabídl bych 
nějakou netradiční sportovní aktivitu. Např. golf nebo jízdu na 
koni. Podle osobní volby – a měla by to být aktivita, kterou se běžně 
nezabývá. Po obědě bych doporučil odpočinek nejméně hodinu, 
pak návštěvu dlouho oddalovaného shopingu ve značkové prodejně 
s odborným porad-

cem. Po nákupu návštěvu wellness studia 
s vířivkou a klasickou masáží, na závěr 
něco kosmetické péče. Nemělo by u toho 
chybět pravé šampaňské a lehká večeře. 
Zda bude chtít zůstat podnikatelka ten 
den sama, bych nechal na ní, rozhodně 
bych však zajistil odvoz po všech těch-
to aktivitách. Při večerním ulehnutí 
do postele doporučuji otevřené okno 
a hezké sny. Ráno už totiž čeká práce. 

a n k e t a

Ing. Pavel Pastorek, 
ředitel, Templářské sklepy 
Čejkovice, vinařské družstvo

Program každé podnika-
telky či manažerky je urči-
tě „nadupaný“. Nicméně, 
i v současné uspěchané 
době – a nedělejme si ilu-
ze, že dojde brzy ke změně 
– by si každá takováto 
dáma měla pravidelně 
vyčlenit čas, kdy bude mít 

možnost s obchodními a firemními partnery 
formou společenské diskuze projednat řadu 
otázek, které musí vyřešit. A to je ta správná 
chvíle, při které se na stole vedle obligátní kávy 
či čaje může objevit i sklenička s vínem. Ze 
zkušenosti mohu říci, že takováto sklenička 
vína dokáže nejen uvolnit atmosféru jedná-
ní (někdy i dosti „dusnou“), ale dodá celému 
jednání nový náboj, a tím přispěje k jeho zdaru.
Jinou otázkou je organizace vlastního sou-
kromí ženy-podnikatelky. Zde mám za to, 
že víno by mělo být neoddělitelnou sou-
částí jak stolování, tak i následné komu-
nikace a celkového kontaktu v rodině.

Víme, co dnešním zaměstnaným ženám chybí nejvíc – dostatek času pro sebe. Ale 
kde ho vzít? Určitě by se našel i celý den, když by ženské povinnosti převzal partner. 
Zajímalo nás, jakou náplň by muži svým ženám připravili. Položili jsme proto několika 
manažerům tuto otázku:

Pokud byste měli připravit den volna časově vytížené ženě – podnikatelce 
či manažerce, co byste do jejího programu určitě zařadili?

Radko Belada, 
šéf marketingu pro retailové 
bankovnictví Komerční banky
Zařadil bych jí do 
programu to, co má 
nejraději. Ať už jde 
o jízdu na kole, lezení 
po horách, lázeňskou 
proceduru ve wellness 
rezortu, nebo prostě jen 
lenošení nad dobrou 
knihou. Každý z nás 
potřebuje občas vypnout a každý z nás na to 
jde jinak. Každopádně by takový volný den 
měl být bez počítače a Blackberry, bez starosti 
o děti a rodinu, prostě bez stresu. Měl by to 
být den, kdy jedinou starostí ženy je péče 
o sebe samu. Bohužel pro nás muže by se 
v takovém volném dnu měla žena obejít i bez 
nás – také pro úspěšnou manažerku je totiž 
čas od času tím nejlepším partnerem pro relax 
a popovídání „obyčejná“ nejlepší kamarádka. 

Relax pro duši i tělo

▶

Ing. Ivo Gajdoš, manažer rozvoje obchodu a PR, Vegacom, a.s.
Určitě bych doporučil uvolnění těla a mysli. Dle časových možností, 
a hlavně nálady bych ženě naordinoval nejprve sport, ať již klasic-
ký jako tenis nebo golf, nebo brutální k rychlému odbourání stresu 
jako kick-box (či jiné adrenalinové sporty), a potom relaxaci spojenou 
například s Thajskou masáží, jógou nebo Tai-či. Je však potřeba pro-
čistit i mysl a jako ideální je věnovat se chvíli dětem (pokud s nimi 
nejste zrovna ve válečném stavu), zajít se podívat na zajímavou vý-
stavu nebo si srovnat myšlenky při četbě pěkné knihy. Je to hodně 
individuální a ideální je po boku mít chápajícího manžela či partne-
ra, což ovšem nevnucuji. Důležité je také zamyslet se nad smyslem života a najít vyváženost 
mezi prací a odpočinkem.  A najít si těch volných dní nebo alespoň chvilek co nejvíce.

Sylvio Spohr, kavárník
1)  ranní meditaci, 

nejlépe Mettá
2)  snídani v pěk-

né kavárně
3) výlet do přírody
4)  společná příprava 

večeře a rozho-
vory na téma 
smysl života

Jan Hainz, ředitel komunikace, Česká pojišťovna a.s.
Ráno nechat dospat dle libosti. Jsou-li děti, postarat se, aby ne-
rušily neodbytnými otázkami a žádostmi o radu, a naopak pře-
kvapit bohatou, avšak kaloricky vyváženou snídaní do postele. 
Dopoledne věnovat návštěvě kosmetického salonu a renomova-
ného kadeřníka. Oběd – nejlépe s dobrou přítelkyní – snad v su-
shi baru někde v centru města. Odpolední toulání po butikách 
v pražské Pařížské s kreditem alespoň 20 000 Kč – konečně si 
koupíte to, co jste si vždycky chtěla mít, ale neměla jste čas si to 
v klidu vybrat. Večer romantická večeře s přítelem při svíčkách 

někde s výhledem na celou noční Prahu. Není-li přítel právě k dispozici, alespoň ro-
mantický film v klubovkách kina Gold Class na Andělu se sklenkou šampaňského.
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▶ Ing. Milan Deutsch, 
ředitel společnosti EMD consultants 
a zakladatel projektu www.e-moc-e.cz
Do relaxačního progra-
mu bych určitě zapojil 
kulturu. Třeba výstavu 
kubánského malíře 
Mario de la Paz, vítěze 
projektu e-moc-e, která 
se koná v říjnu v restau-
raci Mozaika v Nit-
ranské ulici v Praze.

Ing. Stanislav Sýkora, generální ředitel 
a předseda představenstva Asseco Solutions ČR
Při sestavování příjemného volného dne pro kteroukoli ženu 
platí, že by se mělo vycházet z její povahy, jejího vkusu a zá-
lib. Obecně bych vybíral z klasických zážitků, které potěší té-
měř každou ženu. Pro krásný volný den bych zařadil thajskou 
masáž, kosmetiku, a na jeho závěr příjemnou večeři s partne-
rem a pak návštěvu divadla či kina. Pokud by však šlo o ma-
nažerku sportovně založenou, určitě by nesměl chybět sport 
podle jejího vkusu, třeba výlet na kole. A uvažujeme-li o manažerce – milovni-
ci extravagantních zážitků či o takové, která pořád není s něčím spokojená, dal 
bych jí perličku z nabídky jedné žážitkové agentury – „Jeden den popelářem“.

Tomáš Fomenko, Marketing a komunikace, 
Asklepion – Klinika institut estetické medicíny 

Předpokládám, že časově vytížená žena má málo prostoru k relaxaci a péči 
sama o sebe. Doufám, že to teď nebude znít jako klišé, ale předně bych jí jako 
partner měl ten čas a prostor pro sebe umožnit. Každá žena prožívá volný 
čas jinak, a rozebírat, co je vlastně relaxace a jak umí odpočívat, to bychom 
zabrali prostor hned pro několik článků. Budu tedy doufat, že aktivní a vy-
tížené ženy oslovím jak uvolňující relaxací bez ruchu, mobilu a notebooku 
(například programy Thalgo), tak péčí o pleť či celé tělo řadou zpříjemňují-
cích a zkrášlujících procedur. Nezaberou tolik drahocenného času, takže na 
ně lze zajít po nákupech či během pauzy na oběd. A pokud je na tom takto 

vytížená žena, jako mnoho z nás, dobře, odborně provedená masáž udělá zázraky. Toto vše pod 
jednou střechou těmto ženám mohu v Asklepionu, vedle nejrozsáhlejší péče o celé tělo, nabídnout.

Václav Černý, 
Sales Manager, 
PASSERINVEST GROUP, a. s.

Pokud se jedná o časově 
vytíženou podnikatelku 
či manažerku, určitě by 
do svého programu měla 
zařadit také něco pro 
znovuobnovení tělesné 
i duševní rovnováhy 
a načerpání nové energie. 
Takové ženě bych určitě 
doporučil návštěvu 

wellnes a fitness centra Balance Club Brumlov-
ka v Praze 4. Je to výjimečné místo, kde najde 
dokonalou harmonii těla i duše a vše, co od ak-
tivního odpočinku očekává. Nalezne zde špič-
kové vybavení, jedinečnou klubovou atmosféru, 
nadstandardní servis a individuální klientský 
přístup. Navštívit Balance Club Brumlovka 
není jen o získání tělesné kondice, ale také 
o schopnosti cítit se skvěle ve vlastním těle... 
Doporučuji se podívat i na www.balanceclub.cz.

Ing. Jan Stránský, 
manager pro vnější vztahy společnosti Amway ČR
Den pro vytíženou ženu, manažerku, by měl být co nejdále od 
práce a starostí. Na to je asi nejlepší prostředek dobrá nálada, 
humor a romantika. Takže výlet do barevné podzimní příro-
dy, v autě přehrávka výběru z italských oper, nezávazná veselá 
konverzace a po ruce Ferrero Rocher. Samozřejmostí je výtečné 
jídlo třeba s výhledem na řeku. Je libo sekt a ústřice, nebo něco 
prostšího? Dáma musí mít pocit, že ona je středem vesmíru.

Filip Tošovský, 
marketing, 
CA-T servis, spol. s r.o.
Do přírody, do lesa, k řece. 
Poslechnout si jak zpívají ptáci, 
jak voní louka, jak šumí les, 
jak plyne voda. Někdy sta-
čí málo k tomu, aby si člo-
věk srovnal věci v hlavě…

Martin Malý, 
tiskový mluvčí, 
LG Electronics CZ, s.r.o.
Takovou ženu bych vzal na skálu, mám totiž rád 
horolezectví, vzhledem k adrenalinu by jistě přišla 
vhod jiná kombinace myšlenek než třeba při ob-
chodním jednání. Je to úplně jiný zážitek než po-
byt v relaxačním centru. Je to vítr ve vlasech a na 
chvíli klid v duši, jiné hodnoty, jiný rozhled.

Krémy z luxusní řady ARTISTRY TIME DEFIANCE™

www.amway.czVyhrajte krásnou kosmetiku!
Tentokrát jsme pro vás připravili soutěž společnosti Amway ČR. 
Řadu jejích výrobků, například kosmetických, jistě znáte, některé i z našich stránek. Pro mnoho 
žen se staly nedílnou součástí přípravků pro péči o tvář a líčení každého dne. Chcete-li se dovědět 
více, ponořte se s námi do historie.

Soutěžní otázka zní: 
Kolikáté výročí celosvětově oslavila v loňském roce společnost Amway, 
která na českém trhu působí již 16 let?
a/ 40 let
b/ 50 let
c/ 60 let

Své odpovědi posílejte na adresu: brixi@prosperita.info do 4. listopadu 2010.
Z těch správných vylosujeme jednu. 
Autor odpovědi získá balíček kosmetiky značky Amway v hodnotě 3 900 Kč.

S o u t ě ž
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Činorodost je cosi, co jsem se naučila obdivovat. Vážit si jí a pozorováním ostat-
ních čerpat energii tak trošku navíc, nad limit, který zpravidla člověku stačí k po-
klidnému spěchu ke stáří. Maličko špičkuji, samozřejmě, ale o úctě ke zmíněné 
činorodosti je to pravda. Přibližovat se k těm, kteří umí, mají nápady, názor, snahu 
udělat něco jinak, po svém, za svou značku, kteří nesou kůži na trh, jsou odvážní 
– to je můj šálek kávy. Snažím se tomu porozumět při hledání sebe sama. Zároveň 
pak z toho, co se zrodí, dávat…

Jednou z žen, kterou jsem tímto chtěla 
představit, jíž je totiž činorodost vlast-
ní, je Helena Kohoutová, osobnost světa 
businessu i světa pro business. Mnozí ji 
znáte. Založila a vede Agenturu Helas.

Z vašeho vyprávění vím, že jste jistý 
čas pobývala za hranicemi naší země 
a že právě v Kanadě se zrodily první 
úvahy o tom, že si založíte vlastní 
agenturu, která se bude zabývat 
komunikací s osobnostmi a propojováním 
zajímavých a aktivních lidí. Kudy jste 
vlastně kráčela k dnešnímu úspěchu?
Již před svým odjezdem do Kanady jsem 
pomáhala  organizovat koncerty, dělala 
jsem manažerku jednomu sboru a psala 
články do novin. Tehdy jsem věděla, že má 
cesta bude jiná, ale ještě jsem se hledala. 
V Kanadě jsem založila projekt výměny 
sborů mezi Kanadou a Českou republikou, 
který pak fungoval několik let. Po návratu 
do Čech jsem se rozhodovala mezi něko-
lika možnostmi. Zda pokračovat ve vážné 
hudbě a živit se pouze klasickým, operním 
zpěvem, či naopak uplatnit své organizač-
ní, kreativní nápady, což nakonec zvítě-
zilo. Chtěla jsem se odlišit od ostatních 
a proto jsem založila nejdříve společenský 
klub Helas New Encounter Club, který již 
13 let sdružuje top management českých 
i zahraničních společností a podnikatele 
u příležitosti společenských akcí a klubo-
vých setkání. Hosty jsem zvala výhradně 

osobně, abych jim 
umožnila efektivní 
seznamování a nové 
kontakty. Další 
aktivity na sebe ne-
daly dlouho čekat.

V současné době 
tedy společnost 
HELAS funguje 
jako známý subjekt, 
který získal svoji 
prestiž díky vaší 
píli a pracovitosti 
i osobnímu 
kouzlu, založeném 
na nesmírné 
laskavosti k tomu, 
kdo laskavostí 
oplácí… A zejména 
vstřícností 
k lidským osudům, 
příběhům, 
vyhledáváním lidí, 
kteří si mají co říci.
Děkuji. Na začátku 
to vypadalo, že spo-
lečenský klub Helas 
New Encounters 
Club bude takovým 
pánským klubem, 
protože ženy ve 
druhé polovině 
90. let stále v mana-
gementu firem byly 
ve výrazné menšině. Postupně však do 
tohoto klubu začalo chodit více a více žen, 
a to mě inspirovalo k založení dámského 
klubu Cosmopolitan Executive Helas La-
dies Club, který již více jak 11 let navazuje 
na prvorepublikové dámské kluby a sdru-
žuje významné ženy a podnikatelky neje-
nom z Prahy, ale z celé České republiky.

Ženský prvek je ve vaší činorodosti 
středem pozornosti. Pro ženy v businessu 
pořádáte nesmírně mnoho akcí, které 
jsou přepečlivě připraveny, sama 

moderujete, zvete úžasné hosty… proč 
jsou právě ženy osou vašeho zájmu?
Podnikám 13 let a mé nápady vzni-
kají z osobních pocitů, zkušeností 
a inspiruji se tím, co kolem sebe vi-
dím. Revoluce nám přinesla svobodu 
a mnoho příležitostí. Svoboda je krás-
ná, záleží na tom, jak s ní naložíme. 
Vždy mě zajímaly osudy lidí, tj. ne-
jenom, že lidé něco dělají, ale to proč 
to dělají a co je k tomu vedlo. Sama 
jsem žena, která nikdy nestála stra-
nou, vše vždy logicky navazovalo.

s  H e l e n o u  K o h o u t o v o u

Vždy mne zajímaly osudy lidí

▶

Ženy jsou nesmírně 
talentované, houževnaté, 
obětavé, záleží jim na 
tradičních hodnotách a snaží 
se skloubit jak osobní, 
tak pracovní záležitosti. 
Chci ženám poskytovat tu 
inspiraci, kterou v setkáních 
s nimi i nacházím.

Helena Kohoutová
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Konkrétněji k vaší otázce. Ženy jsou ne-
smírně talentované, houževnaté, obětavé, 
záleží jim na tradičních hodnotách a snaží 
se skloubit jak osobní, tak pracovní záleži-
tosti. Chci ženám poskytovat tu inspiraci, 
kterou v setkáních s nimi i nacházím. 

Již třetím rokem běží soutěž Ocenění 
českých podnikatelek OCP – když jsem 
se s projektem seznámila, nechtělo se 
mi věřit, že porota vybírá z takového 
množství šikovných dam, a kolik 
žen u nás vlastně podniká…
Ano, spolu s mojí kolegyní, spoluzaklada-
telkou projektu OCP paní Janou Švenko-
vou, partnerkou francouzské auditorské 
společnosti Mazače, hledáme talentované 
české ženy, které jsou stoprocentní ma-
jitelky firmy, české občanky a podnikají 
nejméně 4 roky. Díky odbornému garan-
tovi, významné ratingové a scoringové 
agentuře CCB – Czech Credit Bureau, 
máme přehled o všech podnikatelských 
subjektech v České republice. V letošním 
roce jsme vybírali z cca devíti tisíc firem.
Jsme také nesmírně rádi, že ženám podni-
katelkám můžeme díky našim partnerům 
nabídnout zásadní služby, které jsou s tím 
spojené. Velice nám záleželo na tom, aby 
partneři soutěže patřili mezi firmy stojící 
u rozvoje podnikání či měli aspekt „žen-
skosti“. Kombinace finančních služeb díky 
GE Money Bank, MasterCard, pojišťova-
cích služeb GrECo JLT Czech Republic, 
účetního poradenství a auditu Mazars, 
právních znalostí díky advokátní kance-
láři Novický & Mejzlík a dále pak využití 
Turkish Airlines kombinující pracovní či 
soukromé cesty a chvilky příjemné s kva-
litní kávou Nespresso či otázky týkající 
se ženské krásy a rady zástupců Kliniky 
plastické chirurgie Esthé nám nabízí cel-
kově vyváženou službu našim finalistkám. 

I tato soutěž přináší mnoho až 
neuvěřitelných příběhů něžnější 
poloviny lidstva. Mohla byste 
v krátkosti některé z nich zmínit?
Ženy podnikají ve všech oblastech. 
Ve strojním, hutním, metalurgickém 
odvětví, stavebnictví, hoteliérství, 
kosmetice, vědě, medicíně. Více však 
prozradíme až na naší tiskové konfe-
renci v den vyhlášení vítězek soutěže.

Kdy klání vyvrcholí a co zajímavého 
v propagaci ženského fenoménu 
v podnikání nabídne?
Výsledky budou vyhlášeny 3. listopa-
du 2010 a můžete se těšit na opravdu 
zajímavé ženy a podnikatelské příběhy. 
Budeme vyhlašovat vítězky v kategori-
ích Česká podnikatelka, která podnik 
vlastní a řídí v podkategoriích Malá, 
Střední a Velká firma, Cena GE Money 
Bank – Výjimečná podnikatelka a dále 
Výjimečný růst firmy, cena kterou má 
pod patronací společnost MasterCard.

Sama řídíte firmu, tedy ostatním ženám 
a jejich radostem i starostem dobře 
rozumíte. Často hovoříte o tom, jak se 
přístup žen a mužů k businessu liší…
Radosti a starosti mají muži i ženy stejné. 
Ženy jsou možná více pečlivější a zakládají 
si na detailech. Rodina a zázemí jsou na 
prvním místě a snaží se skloubit oboje. 
Muži se někdy zlobí a říkají, proč rozli-
šovat muže a ženy, když někdo pracuje 
dobře, tak pracuje dobře, anebo ne. S tím 
souhlasím, jenom ženy více dbají na 
ony rodinné starosti, prožívají více do 
hloubky starosti spojené s výchovou dětí, 
problémy svých rodičů, starosti se zabez-
pečením rodiny apod. V tom je to jiné.

Co u nás postrádají ženy, majitelky 
firem? Větší společenské uznání, 
nějaký zvláštní druh hmotné podpory 
při vstupu do podnikání, více 
služeb, které by jim ušetřily čas?
Osobně jsem nikdy nijak nestrádala. 
To, co by ženám určitě pomohlo, jsou 
služby, které jim usnadní zvládnout 
péči o domácnost, rodinu, děti. V tom 
naše země hodně pokulhává. Vlastně 
je to také podnikatelská příležitost…

Řada žen také stále přemýšlí nad pojmy 
kariéra, profese, děti, rodinný život, 
seberealizace, optimální dělení času 
– co je podle vás asi nejvíce trápí?
Ženy mají tendenci zvládat vždy vše per-
fektně a mají snahu být ve všem stoprocent-
ní. To není jednoduché a někdy si tímto 
přístupem přivodí řadu starostí, kompli-
kací. Také hledají smysl života a radost 
z toho, co dělají. To, co jste vyjmenovala, je 
přesně to, nad čím ženy přemýšlí neustále. 
Stále se musíme učit a nacházet vyváženou 
rovinu ve všech oblastech života. Nacházet 
cestu sami k sobě, mít se rádi, mít rádi lidi 
kolem sebe a mít radost z toho, co děláme. 
Držím všem lidem, ženám i mužům, palce 
a přeji právě hodně té radosti ze života.

ptala se Eva Brixi

▶

Helena Kohoutová s Danou Bérovou o investicích

Helena Kohoutová (vlevo) a Jana Švenková hovoří se Zdeňkem Tůmou na téma hospodaření firmy a státu
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Očkovací centrum společnosti Avenier, a.s., je se svými 20 pobočkami největší sítí to-
hoto typu v České republice a jeho odborní lékaři ročně proočkují přes 70 tisíc klientů. 
Vedle tří pracovišť v Praze nabízí své služby také v Brně, Plzni, Českých Budějovicích, 
Ostravě, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Liberci, Jihlavě, Olomou-
ci, Zlíně, Pardubicích, Uherském Hradišti, Břeclavi a Znojmě. Výhodou služeb očko-
vacího centra je zejména časová úspora, garance odbornosti a aktuálních informací 
od specializovaných lékařů a také jistota, že vakcína nebyla znehodnocena chybným 
skladováním či přenosem z lékárny. 
Očkovací centra společnosti Avenier nabízí očkování 
doporučená pro území ČR, např. proti hepatitidě typu A, 
klíšťové encefalitidě, HPV – rakovině děložního čípku, 
meningokokovým a pneumokokovým infekcím, chřip-
ce, ale také vakcíny na cesty. Specialisté z oblasti epidemiologie poradí s výběrem 
vhodných vakcín podle cílové destinace cestování, navíc mají přístup ke zprávám 
o nejnovějších zdravotních rizicích či epidemiích, které ve světě aktuálně hrozí. Jsou 
tedy nejspolehlivějším zdrojem informací před cestou do exotických destinací.

Očkování proti chřipce je nejúčinnější prevencí
Ale pozor – nastává i čas chřipek! Nejlepší chvíle na očkování je právě nyní na 
podzim, v období před propuknutím chřipkové epidemie. Již dva týdny po očko-
vání začíná fungovat ochrana, která přetrvá 6–12 měsíců. V očkovacích centrech 
Avenier se na rozdíl od čekáren u lékaře nepotkáte s nemocnými pacienty, takže 
se zbytečně nevystavujete riziku nákazy chřipkou, která se přenáší vzduchem ve 
formě kapének. Cena vakcíny je 280 Kč včetně aplikace. Další informace najde-
te na www.ockovacicentrum.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 123 321. 
„Očkovací centra společnosti Avenier nabízejí klientům nejvyšší možnou kvalitu očko-
vání, a to díky uchování chladového řetězce. Vakcíny jsou po celou dobu uloženy v pře-
depsané teplotě 2 až 8 stupňů – jak během přepravy, tak i ve speciálních skladech a v or-
dinacích. Očkovací centra tedy garantují, že do těla pacienta putuje vakcína nepoškozená 
a správně skladovaná,“ sdělil odborný garant očkovacích center, doc. MUDr. Rastislav 
Maďar, Ph.D. Vakcíny jsou totiž termolabilní látky a při porušení chladového řetězce 
během transportu z lékárny k lékaři může dojít ke znehodnocení vakcíny, což má za 
následek snížení účinnosti látky a případně i zdravotní potíže plynoucí z očkování. 

Benefity Očkovacího centra Avenier:
•  Jednoduchost – není třeba žádné vyšetření ani doporučení od praktického lékaře 

před očkováním. V případě pochybnosti o zdravotním stavu pacienta a přítom-
nosti kontraindikací očkování provede vyšetření lékař očkovacího centra.

•  Rychlost – vakcíny jsou k dispozici přímo v Očkovacím centru. Není tře-
ba jít pro recept na vakcínu k praktickému lékaři a následně do lékárny 
a zpět k lékaři. Odpadá tak starost, jak zachovat stálou teplotu vakcí-
ny mezi 2 a 8 °C během cesty z lékárny domů a následně k lékaři. 

•  Pohodlí – klienti se mohou objednat na očkování rychle a pohodl-
ně přes internet nebo bezplatnou zákaznickou linku 800 123 321.

•  Bezpečí – není nutné trávit čas v čekárně praktického lé-
kaře mezi nemocnými lidmi s rizikem nákazy. 

•  Ověřená kvalita – lékaři Očkovacího centra Avenier pat-
ří mezi špičkové odborníky v oblasti očkování a prevence. 

•  Dostupnost – největší síť očkovacích center v ČR je dostupná na 17 místech v republice.
Novinkou v očkovacích centrech je spuštění programu, který umožňuje zaplatit na 
splátky vakcínu na očkování proti viru HPV, který způsobuje rakovinu děložního čípku. 
Další informace o očkovacích centrech společnosti Avenier, očkování a jeho cenách jsou 
k dispozici na www.ockovacicentrum.cz.  (tz)

Předcházejte ztrátě energie a času,
nechte se včas očkovat, vakcíny pomáhají

Jednoduše proti chřipce
Příznaky chřipky na sobě někdy pocítil snad každý: horečka, bolesti hlavy a svalů a celková sla-
bost. Není divu, chřipka neboli influenza postihuje zejména v podzimním období značnou část 
populace. „Nepleťte si však chřipku s nachlazením, tu opravdovou zkrátka nepřechodíte, udeří 
bez varování a počátečních příznaků a skolí vás znenadání tak, že ráno nemůžete vstát z postele. 
Onemocnění může trvat až deset dní a únava, která ho provází, nezřídka přetrvá i několik týd-
nů,“ naznačila MUDr. Marta Tmějová z Očkovacího centra Avenier. Zopakujme, jakou zvolit 
prevenci.

Dopřejte organizmu vitaminovou bombu 
Na podzim, kdy riziko onemocnění chřipkou několikanásobně stoupá, platí dvojnásob pravi-
dlo o pravidelném přísunu vitaminů v pěti porcích ovoce nebo zeleniny denně. Zvyšte příjem 
vitaminu C, který najdete v pomerančích, grepech, citronu, rajčatech, červené paprice a bram-
borech, a také vitaminu E, který se skrývá v ořechách, máku, luštěninách, vaječných žloutcích 
a mléku. Pro jistotu můžete své tělo podpořit ještě vitaminy z lékárny, ale pozor, kvalitní vyváže-
nou stravu tabletkami nenahradíte. V období chřipek také vynechte redukční diety, organizmus 
potřebuje všechny síly pro boj s všudypřítomnými viry. 

Zničte viry mýdlem a teplou vodou
Virus chřipky dokáže na vzduchu přežít až 48 hodin. Pomocí špinavých rukou jej pak snadno 
přenesete na sliznici, kde se uchytí. Vědci se nedávno shodli, že prosté mytí rukou je jednou 
z nejúčinnějších preventivních rad. Nezapomínejte si je omývat, pokud je to možné, po mani-
pulaci s penězi, cestě městskou hromadnou dopravou atd. Samotná voda k likvidaci bakterií 
a virů nestačí, nezapomeňte proto na mýdlo a ruce omývejte teplou vodou až po zápěstí po dobu 
alespoň 20 vteřin. 

Pijte jako duha
Jednou z klíčových zásad prevence je dostatečná hydratace organizmu. Nejvhodnějším pro-
středkem doplňování tekutin je čistá voda, nicméně dobrou volbou jsou i ovocné či zelené čaje 
a ředěné ovocné džusy. Hydratovaný organizmus lépe vyplavuje toxické látky a snáze se vyrovná 
s útokem chřipkových virů. 

Dejte si topinky 
Česnek je spolehlivý ničitel nejen upírů, ale i bacilů, to věděly už naše babičky. Dokáže pročistit 
tělo a působí protizánětlivě, ničí parazity, plísně, kvasinky i bakterie. Zkušenosti přírodní medi-
cíny potvrzují v současné době i vědecké průzkumy. Mikrobiologové z Birminghamské univer-
zity dokázali, že účinné látky obsažené v česneku pomáhají hubit viry, které způsobují chřipku 
a nachlazení. Dejte si tedy k večeři topinky nebo česnečku a pro větší efekt můžete každé ráno 
sníst jeden stroužek samotný. Když jej zapijete vodou, nemusíte se bát ani typického odéru. Čes-
neková léčba pomůže i tehdy, dostaví-li se první příznaky nachlazení. 

Rada jako křen
Křen není jen vhodným doplňkem k vepřovému, ale i ceněným pomocníkem ze zelené lékárny. 
Naši předkové přirovnávali jeho účinky ke schopnostem kořene žen-šen a staří Řekové věřili, že 
bystří mysl. Preventivně ho lze využít i při počínajícím nachlazení, rýmě nebo chřipce – denně 
užívat tři lžičky křenového medu. Připravíte ho jednoduše – nastrouhaný křen smícháte s me-
dem v poměru 1:1. 

Ničte viry větráním
Viry chřipky se většinou šíří vzduchem ve formě kapének. Co jim opravdu nesvědčí, je chladné 
počasí a mráz. Pravidelné větrání doma i v práci tedy brání jejich šíření. Pokud onemocněl někdo 
z rodiny, větrejte pravidelně i pacientův pokoj. Dezinfekci můžete podpořit také tzv. horským 
sluníčkem, jehož pětiminutové záření v pokoji nemocného viry spolehlivě zahubí.

Nedotýkejte se obličeje
Tato rada může znít banálně, ale oči, nos a ústa, nebo lépe řečeno oční, nosní a ústní sliznice, 
jsou pro chřipkové viry otevřené dveře do vašeho těla. Vyvarujte se proto mnutí očí a nosu, na-
sahejte si rukama na ústa. Obzvlášť v kombinaci s nedodržením pravidla o častém mytí rukou 
(například při cestován MHD) je dotýkání se vlastního obličeje jednou z nejsnazších cest, jak 
chřipku chytit. 
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Kdo si přečte v souvislosti s renomovanou vinařskou společností Znovín Znojmo, a. s., 
cokoli obsahující název Lacerta viridis, zřejmě zpozorní, neboť si nebude jistý, zda ne-
jde o nějaký „blaf“ nebo výmysl zprostředkovatele této informace.

Zůstaňme však v klidu. Lacerta viridis 
je latinský název Ještěrky zelené, která je 
pragmatickým živým dokladem toho, že 
vzácné a ekologicky nijak nezatížené lo-
kality v české – v tomto případě moravské 
– přírodě dosud, nebo již opět, existují. 
A protože se v těchto ekologicky nenaru-
šených lokalitách nacházejí i vinice, začala 
se Lacerta viridis, tato ještěrka v běžném 
životě hýřící smaragdovými rychle se 
měnícími barvami, objevovat na vině-
tách vín z viničních tratí nacházejících se 
v těchto pozoruhodných lokalitách. Kde? 
Například v povodí přirozeně meandru-
jící řeky Dyje v místech, jež byla více než 
půl století střežena samopaly pohranič-
níků, dnes v Národním parku Podyjí.
Samozřejmě, že to není zcela úplně samo 
sebou. Vždyť hospodář působící v této 
lokalitě se v ní musí pohybovat také maxi-
málně šetrně, aby zde křehkou rovnováhu 
přírody ničím nenarušil. Tímto hospodá-
řem je Znovín Znojmo, společnost, která 
po létech odříkání doplnila viněty vín 
z viničních tratí s výskytem zelené ještěr-
ky o siluetu tohoto vzácného tvora s vy-
světlením pro milovníky vín a fajnšmekry. 

Aby vše nebylo postaveno, jak se říká, na 
vodě, pro větší transparentnost jedineč-
nosti vín pěstovaných v regionu s výsky-
tem Lacerta viridis – a takovýto přístup je 
pro společnost Znovín Znojmo přísloveč-
ný – jsou takto označená vína podrobová-
na labolatorním analýzám ve Výzkumném 
ústavu pivovarském a sladařském v Brně, 
kde se zkoumá možná přítomnost zbytků 
chemických postřiků a zejména plísní, 
které se v bioproduktech mohou vyskyto-
vat. Zelená ještěrka 
pak značí viněty vín, 
která splňují přísná 
kritéria uznáva-
ného biologicky 
čistého produktu.
Zbývá dodat, že 
všechny vinice, kde 
se vína s označením 
Víno z biohroznu, 
pěstují, jsou zařa-
zeny do systému 
integrované produk-
ce, tedy produkce 
v rámci šetrnějšího 
obhospodařování 

vinic. Připomeňme i to, že jak v české, 
tak ani v evropské legislativě zatím není 
bio víno definováno a nemělo by se tak 
ani označovat. Ovšem označení Víno 
z biohroznů, jak je na etiketách používá 
v souvislosti s uváděním Ještěrky zelené, 
latinsky Lacerta viridis, společnost Znovín 
Znojmo, není žádným prohřeškem proti 
úřednímu šimlu. Spíše svědčí o snaze 
vinařů nabídnout svým zákazníkům 
produkt unikátní nejenom vlastnostmi 
vnímanými našimi smysly, ale i informací 
o tom, že na označených vinicích nebyly 
použity žádné chemické prostředky a že 
tamní vína vznikala v lidmi doslova „hýč-
kaném“ prostředí. Vznikala tedy i mno-
hem pracněji a vinaři jsou patřičně hrdí 
nejen na to, že takováto vína produkují, 
ale že se zelené ještěrky v prostředí jejich 
vinic vůbec nacházejí a trvale zde žijí. 
S tímto vědomím se zákazník jistě smíří 
s faktem, že vína v kolekci V1 Znoví-
nu Znojmo s označením Lacerta viridis 
jsou i o něco dražší. Je to díky přidané 
hodnotě v podobě vysoké kvality vzni-
kající v podmínkách výroby šetrné jak 
k životnímu prostředí, tak i ve prospěch 
zdraví samotného zákazníka. A jestli již 
od starověku platí rčení o tom, že ve víně 
je pravda, snad se nedopustíme vážné-
ho prohřešku, když toto rčení malinko 
poopravíme, aby lépe odpovídalo podmín-
kám jednadvacátého století, a tedy v tom 
smyslu, že ve víně je sice pravda, ale ve 
víně z bio hroznů je to pravda pravdoucí!

Jiří Novotný

Lacerta viridis 
– doklad existence vzácných lokalit
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Odpověď na tuto zdánlivě jednodu-
chou otázku je poněkud složitější. 
V ekonomické teorii znamená efek-

tivnost, zjednodušeně řečeno, racionální vy-
naložení nákladů s cílem dosáhnout co nej-
většího ekonomického prospěchu (užitku).
Dnes již existuje celá řada nástrojů ke 
zvýšení efektivity, ať již v práci, doma 
i v oblasti volného času. Učebnice manage-
mentu uvádějí plánování a stanovení cílů, od 
operativních až po ty strategické, delegování, 
motivační programy, způsoby odměňo-
vání, využívání pracovní 
doby výhradně a jen pro 
pracovní úkony (kontrola 
ze strany zaměstnavatele) 
atd. atd. V domácnosti nám 
nesmírně zjednodušují 
život elektrické spotřebiče 
všeho druhu; a pokud ty 
selžou, nastoupí pomocníci 
– děti a manžel… A co od-
počinek? Tady, jak se říká, 
babo raď! Někdo ve svém 
volném čase rád cestuje, 
někdo sportuje, jiný jen tak 
klábosí s přáteli při dobré 
sklence vína, někdo váš-
nivě rád čte a další se prostě zachumlá pod 
peřinu a slastně usne… Efektivita, tj. uži-
tek z volného času, je zcela individuální.

Jednáme a chováme se vždy 
ekonomicky, tj. efektivně? Je člověk 
opravdu homo economicus každým coulem? 
Poměřuje při každém rozhodování přínosy 
a náklady (efektivnost svého jednání)? A co 
lidské emoce? Každý z nás má občas den, 
kdy nám vše takříkajíc padá z ruky a nic se 
nedaří, kdy myslíme na někoho blízkého, 
který zrovna bojuje se zákeřnou nemocí, 
nebo se rozcházíme s partnerem. Myšlenky 
poletují od pracovních povinností k osob-
ním problémům… Nakonec všechno dobře 

dopadne. Usmíříme se 
s partnerem, děti přinesou 
jedničku ze školy a šéf nás 
pochválí. Jsme spokojeni – 
a je to vidět i na našem vý-
konu, jak práci, tak doma. 
Vše jde od ruky, rychle, 
efektivně, jakoby samo.
Vměstnat člověka do 
vzorců a ekonomických 
teorií prostě nelze (a po-
kud ano, tak jen velmi 
částečně, vždy jen v určité 
souvislosti a z určitého 
úhlu pohledu) a je tomu 
tak dobře. Cesta je jediná 

– vykonávat svou práci se zaujetím a plným 
nasazením, pečovat o domácnost s láskou 
k rodině a odpočívat pro své potěšení. 

PROSPERITA MADAM BUSINESS Žena, která se neztratí

Jak efektivně využít čas 

Dr. Marcela Palíšková, 
redaktorka, nakladatelství C. H. Beck

ekonomicky, tj. efektivně? Je člověk 

Právní servis
Práce přesčas
Hovoříme-li o práci přesčas, rozumíme tím 
čas, po který zaměstnanec vykonává práci nad 
stanovenou týdenní pracovní dobu. 
Mladiství (tj. mladší 18 let) vykonávat práci 
přesčas nesmí. Za práci přesčas náleží zaměst-
nanci mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % 
průměrného výdělku, nebo náhradní volno. Vý-
běr jedné z těchto dvou variant závisí na dohodě 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Práce 
přesčas může být zaměstnanci nařízena, anebo 
ji může zaměstnanec vykonávat dobrovolně se 
souhlasem svého zaměstnavatele. Zaměstna-
vatel může práci přesčas nařídit za podmínky, 
že se tato práce koná jen výjimečně, z vážných 
provozních důvodů a současně pokud tím ne-
budou překročeny časové týdenní a roční limity 
práce přesčas. Týdenní limit práce přesčas činí 
8 hodin, roční limit 150 hodin. Nad tyto limity 
lze vykonávat práci přesčas jen po vzájemné do-
hodě. Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, 
zaměstnanec je povinen nařízenou práci přes-
čas vykonat. Odmítnutí zaměstnance v tako-
vém případě znamená porušení jeho povinností 
vyplývajících z pracovního poměru. Bez obav 
z porušení pracovních povinností může zaměst-
nanec odmítnout výkon práce přesčas pouze za 
předpokladu, že k jejímu nařízení nejsou splně-
ny výše uvedené podmínky.

Iva Frömlová, advokátka, www.advokatCR.cz

Denně projdou mýma rukama desítky tiskových 
zpráv o velkých, středních, malých, domácích 
i zahraničních společnostech. Všechny vychva-
lují, jak je ta která organizace skvělá, jakých úžas-
ných výsledků dosáhla, jaké smělé perspektivy 
před ní stojí a že za to můžeme děkovat neustálé 
péči o kvalitu produktů a o zákazníky. Pokud by 
se u mě dostavila profesionální deformace, začal 
bych věřit, že se všichni limitně blížíme naprosté 
dokonalosti. Ještě pár set sdělení médiím a bude-
me se v českém dolíčku už už vyhřívat na vrcholu.
Když ale opustím půdu oslavných prohlášení 
v tiskových zprávách, vypnu počítač a odcházím 
domů, vstupuji do trochu odlišné reality. V ní, 
bohužel, nenalézám popisovaný ideál, marně 
hledám onu dokonale fungující společnost. 
Naopak narážím na chyby, přehmaty, omyly, 
nekompetence a kulišárny. Bývám zklamán 
o to víc, že jsem právě přestoupil z ideálního 
světa, zbudovaného z PR článků a reklamy. 
Ale abych nemluvil neurčitě a v jinotajích! 
V obchodním řetězci, kde pravidelně nakupuji, 
mě vždycky dostanou. Ceny zboží, které lákají 
svou lácí zákazníka, při placení u pokladny prud-
ce stoupnou. Buď zapomněli odstranit starou, 
akční cenovku, nebo údaj o ceně nesedí ke zboží 
v regálu. Máte-li dvě dioptrie na každém oku, ne-
-li víc, určitě na cenovce nepřečtete název zboží, 
jemuž je určena. Vím, že mnoho lidí na záměnu 

vůbec nepřijde a zaplatí v dobré víře, že nakoupili 
výhodně. Ostatním se buď nechce zboží vracet, 
nebo reklamovat cenu. Protože však přicházím 
z mediálního prostředí, ještě načichlý optimistic-
kým tónem tiskových zpráv, nastává u mne násle-
dující reakce: Údiv, naštvání, snaha o okamžitou 
nápravu, vyklizení „bojiště“, slib sám sobě, že 
vyměním prodejnu. Další den se situace opakuje.
S čerstvým nákupem postupuji do podzemí 
metra. Přijede vlak a z reproduktoru se ozve 
příjemný ženský hlas: „Ukončete výstup a nástup, 
dveře se zavírají!“ Výzva by mě jako spořáda-
ného cestujícího pohladila po rozjitřené duši, 
kdyby si dáma nešlapala na jazyk. Tohle mě 
nazvedne. Když už dotyčná dáma zanedbala 
logopedickou výchovu a snaží se svou vadou 
výslovnosti ještě živit, měl by jí v tom zabránit 
jiný. Buď reklamní agentura, která si ji najala, 
nebo dopravní podnik, kterému dělá ostudu. 
Nejvíc mě však nenadzvedávají upatlané sykavky 
/také je nevyslovuji čistě/, ale to, že to v profe-
sionálním projevu vůbec nikomu nevadí. 
Když si v klidu domova pustím zprávy v televi-
zi, rostu dál. Nenapadá mě jiné vysvětlení, než 
že v redakcích dostali zelenou lidé a kolegové 
s nesprávnou artikulací, vadami řeči, a zejména 
s neschopností klást přízvuk na předložky, správ-
ně skloňovat a časovat, natož pak vyřknout bez-
chybně číslo s desetinnou čárkou. Mávl bych nad 

tím rukou, kdybych nemusel s hrůzou sledovat, 
že všechny ty přehmaty a nepravosti v médiích se 
šíří jako lavina a bleskurychle zakořeňují v široké 
populaci a následně se stávají normou, závaznou 
pro ostatní. Abych nebyl neupřímný – moji milí 
kolegové, kritický sykot pouštím i sám na sebe, 
neb i já udělám čas od času ostudu nejen sám 
sobě… Ale štve mě to, a rukou nad tím nemávám.
Od televize odcházím otráven a doufám, že si 
informace raději najdu na internetu. Sotva se 
však otevře domovská stránka mého oblíbeného 
portálu, zaplácne zpravodajské titulky plošný 
inzerát. Zoufale klikám na křížek v rohu, abych 
flastr odstranil, ale drží jak uhlířská víra. Rekla-
ma na jakýsi výrobek mě vytáčí a já přísahám, 
že si ho nikdy nekoupím a všem případným 
zájemcům ho budu rozmlouvat do roztrhání 
těla. Ale čert vem přípravek na zdravé klouby! 
Vadí mi něco podstatnějšího. Proč inzerent 
ani redakce serveru nechápou, že tento způsob 
propagace je kontraproduktivní? Jenže – i mne 
ty inzeráty vlastně živí. Tak nač si stěžovat. I já 
jsem se dostal do tlačenice požadavků vyda-
vatele, že za každý inzerát zaplaťpánbůh…
Profesionálové! Prý vůči nim my, zdán-
liví laici, nemáme žádnou šanci a vždy 
nás dostanou tam, kam chtějí. Panebo-
že, kdyby tomu tak opravdu bylo!

Pavel Kačer

Profesionálové f e j e t o n
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Nejpopulárnější značkou piva v anketě, kterou mezi ženami v České republice spo-
lečně vyhlásil První dámský pivní klub po dohodě s vedením Českého svazu pivovarů 
a sladoven, se stalo pivo Bernard z produkce Rodinného pivovaru Bernard, a. s., a dá-
le piva vyráběná skupinou Plzeňský Prazdroj, a. s., Pilsner Urquell a Velkopopovický 
Kozel. Ta se objevila mezi nominovanými značkami, kterých se na anketních lístcích 
nakonec ocitlo celkem 55, nejčastěji.  
Anketní lístky obdrželo téměř 250 žen a anketa 
se uskutečnila ve dnech 18. srpna až 5. září 2010. 
Mohly se jí účastnit členky Prvního dámského 
pivního klubu a dále sympatizantky, kterým 
byla účast na anketě členkami klubu nabídnuta 
a o nichž je známo, že pivo patří k nápojům, 
jehož kvality umějí ocenit. Hlasování se nemohly 
zúčastnit ženy, které pracují v jakémkoli pivovaře 
v České republice. Účastnice ankety obdržely 
elektronickou poštou pravidla ankety a anketní 
lístek se seznamem piv. Ten mohly podle svých 
preferencí rozšířit o další pivní značky. V anket-
ním lístku směly pak označit maximálně tři piva.
Anketa, která podle dostupných informací nemá 
ve světě obdoby, byla vyhlášena na památ-
ku a jako projev uznání Janě Herodkové in 

memoriam, ženě, která byla zakládající členkou 
a první prezidentkou Prvního dámského pivní-
ho klubu. Jana Herodková, profesí novinářka, 
se o založení klubu významně zasloužila. 
„Především jsme byly překvapeny zájmem o tuto 
jedinečnou akci, jež nám pomohla zjistit, která 
piva jsou mezi dámskou populací u nás nejpo-
pulárnější, a také odhalit, jsou-li chutě u žen roz-
dílné, nebo naopak stejné jako u mužů,“ uvedla 
Hana Černá-Šípková, viceprezidentka Prvního 
dámského pivního klubu. „O pivu víme, že je to 
nápoj u nás nejoblíbenější, navíc klubu a našim 
příznivkyním právě takový test oblíbenos-
ti scházel,“ dodala Hana Černá-Šípková.
„Světově unikátní anketu popularity pivních 
značek jsme velmi uvítali a ani na okamžik 

nezapochybovali o její užitečnosti,“ uvedl 
Ing. Jan Veselý, výkonný ředitel Českého svazu 
pivovarů a sladoven. „Mile nás překvapila škála 
piv, kterých se v anketních lístcích objevilo 
pětapadesát, a také to, že se mezi nominace-
mi vynořila nejen piva tradičně známá, ale 
i piva z menších a restauračních pivovarů, což 
nám dělá radost,“ konstatoval Jan Veselý.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se 
uskutečnilo 23. září 2010 v Praze při Svatovác-
lavské slavnosti českého piva 2010. Výsledky 
jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Prvního dámského pivního klubu www.
prvni-damsky-pivni-klub.cz a dále na inter-
netových stránkách ČSPS www.cspas.cz.
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Dámská pivní volba: 
Bernard, Pilsner Urquell a Velkopopovický Kozel

Investice a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club

Úloha osobních setkání v rychlém 
světě komunikace a internetového 
překonávání dálek roste. S před-

stihem sobě vlastním to odhadla Helena 
Kohoutová, když zakládala jeden ze svých 
projektů: Cosmopolitan Executive He-
las Ladies Club, jinými slovy platformu 
k poznávání se žen ze světa businessu. 
Poslední letní den se v prostorách Kláštera 
minoritů sv. Jakuba v Praze uskutečnilo 
další ze setkání tohoto dámského klubu, 
byli jsme mediálním partnerem, na téma 
investice. Ty se skloňovaly během těch ně-
kolika příjemných hodin v mnoha pádech. 
Generální partner klubu GE Money Bank, 
představil svůj nový projekt pojmenovaný 
Život nápadům. Má za cíl podporovat ženy 
s chutí začít podnikat a vytvořit silnou 
komunitu, kde ženy najdou nejen inspiraci, 
ale i rady a užitečné informace. Dámy ve 
svém vystoupení zaujal také Roman Frkous, 
ředitel komunikace, s odkazem zakladatele 
General Electric Thomase A. Edisona.
Hostem večera byla osobnost proslavená 
nejen jako významná žena – investorka 
a jedna z protagonistek pořadu České tele-

vize DEN D, ale také bývalá ministryně in-
formatiky, bývalá správkyně majetku Karla 
Schwarzenberga a spolumajitelka golfového 
hřiště na Slapech, paní Dana Bérová. 
Stále uznávanější investicí je in-
vestování do vzdělání. S kvalitami 
a výhodami MBA programu Anglo 
– American University hosty seznámi-
la proděkanka Katarina Svítková. 
Většinu přítomných překvapila informace, 
že se luxusní kosmetika vyrábí i z drahých 
kamenů, jako jsou diamanty a safíry. O tom 
hovořil generální partner večera, společ-
nost Dermitage zahajující tímto večerem 
nový koncept Gemology Cosmetic v České 
republice. Osobně jej uvedla tvůrkyně kon-
ceptu, paní Christell Lanoa, jejíž životní 

vášní jsou drahé kameny a kosmetika. 
Diamanty a drahé kameny však známe pře-
devším v provedení luxusních šperků, které 
krášlí, a ještě jsou vynikajícím investičním 
nástrojem. Diamant je věčný a na své hod-
notě pouze nabírá. Tuto filozofii představil 
významný český klenotník, jehož rodina 
od roku 1919 zastupuje tradici obchodo-
vání s diamanty v Čechách, Tom Köttner. 
Pokud se mluví o investicích, nelze vy-
nechat investování v oblasti nemovitostí 
a rezidenčního bydlení. Mezi profesionály 
v oboru patří léta společnost PasserIn-
vest Group. Zasvěceně i na veselou notu 
o tomto tématu promluvil Václav Černý, 
Sales Manager PasserInvest Group.
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PROSPERITA MADAM BUSINESS Žena, která se neztratí

V roce 2009 bylo v České republice založeno 22 566 nových obchodních společnos-
tí, zaniklo jich 5088. Počet společností s ručením omezeným, akciových, veřejně ob-
chodních a komanditních společností a družstev se tak i přes ekonomickou krizi zvý-
šil o 17,5 tisíce firem na 343 718, což představuje nárůst o 5,4 %. Vyplývá to z analýzy 
databáze Cribis.cz, kterou zveřejnila společnost CCB – Czech Credit Bureau. Největší 
počet firem přibyl v Praze.
„V Praze bylo nejvíce nových obchodních 
společností nejen založeno, ale nejvíc jich 
zde i zaniklo. Velkou měrou se na této 
skutečnosti ale podílí fakt, že jde o kraj 
s největším podílem všech registrova-
ných firem, kterých zde sídlí okolo 38 %. 
V Praze byl rovněž největší meziroční 
přírůstek celkového počtu společností. 
Ten zde v roce 2009 činil 7,1 %,“ uvedla 
Věra Kameníčková, vedoucí analytického 
oddělení ve společnosti CCB – Czech Cre-
dit Bureau, která analýzu připravovala.
Vedle Prahy došlo k růstu celkového 
počtu firem i ve všech ostatních kra-
jích, přestože tempo růstu se mezi nimi 
lišilo. Vedle Prahy rostl celkový počet 
registrovaných firem s 5,9 % nejrychleji 
v Moravskoslezském kraji, třetí nej-
větší přírůstek zaznamenal s nárůstem 
5,2 % Karlovarský kraj. Nejpomaleji 
naopak stoupal celkový počet firem ve 
Zlínském kraji s nárůstem 2,6 % a v Li-
bereckém kraji s nárůstem 2,9 %.
„Statistiky ohledně vzniku a zániku firem 
se od žebříčku podle tempa růstu leckde 
lišily. Nejvíce Například v Jihomoravském 
kraji, kde sídlí 12 % z celkového počtu 
registrovaných obchodních společností, 
vzniklo hned po Praze nejvíce nových 
firem, ale celkové zde loni přibylo 4,2 % 
firem, což je až sedmý nejlepší výsle-
dek. Naopak u Karlovarského kraje, 
kde byl zaznamenán třetí nejrychlejší 
nárůst celkového počtu firem, jsme 
evidovali druhý nejmenší počet nově 
vzniklých obchodních společností,“ 
vysvětlila Věra Kameníčková ze spo-
lečnosti CCB – Czech Credit Bureau.
Zatímco ve všech krajích se celkový počet 
firem zvýšil, u jednotlivých odvětví 
docházelo vedle celkových meziročních 
přírůstků rovněž k úbytkům. Nejvyšší 
přírůstek celkově registrovaných obchod-
ních společností vykázala v roce 2009 
odvětví Opravy a instalace strojů a zaří-
zení (růst o 33 %), Výroba koksu a rafi-
novaných ropných produktů (růst o 24 %) 

a Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů 
a televizních programů, pořizování zvu-
kových nahrávek a hudební vydavatelská 
činnost (růst o 19 %). Naopak nejvyšší 
úbytek celkového počtu obchodních 
společností zaznamenala odvětví Vý-
roba tabákových výrobků (meziroční 
úbytek o 9 %), Těžba a úprava černého 
a hnědého uhlí (úbytek o 7 %) a Ústav-
ní sociální péče (úbytek také o 7 %).
„Vůbec nejvíce nově založených obchod-
ních společností bylo v odvětví Činnost 
v oblasti nemovitostí, které se na celko-
vém počtu vzniklých firem podílelo 26 %. 
Pětinu tvořily obchodní společnosti v od-
větví Velkoobchod, kromě motorových 
vozidel. Jeho podíl na celkovém počtu 
zaniklých firem byl však ještě vyšší (22 %) 
než v případě vzniklých firem. Druhý 
nejvyšší podíl zaniklých firem mělo 
odvětví Maloobchod, kromě motorových 
vozidel, kde zaniklo 15 % z celkového 
počtu všech zaniklých firem. Jde současně 
o odvětví, ve kterém mezi lety 2008 a 2009 
zaniklo dvakrát tolik firem, než jich nově 

vzniklo,“ doplnila Věra Kameníčková ze 
společnosti CCB – Czech Credit Bureau.
Nejčastějším důvodem zániku obchod-
ní společnosti v roce 2009 bylo zrušení 
právnické osoby s likvidací. Tato forma 
zániku, při které se majetek společnos-
ti rozdělí mezi věřitele, pokud uplatní 
své pohledávky, a zbývající část mezi 
vlastníky, se na celkovém počtu za-
niklých obchodních společností podí-
lela 60 %. O rok dříve to bylo 59 %. 
Druhou formou v pořadí z hlediska 
četnosti výskytu bylo zrušení obchodní 
společnosti bez likvidace a bez nástupců. 
Tato forma zániku se na celkovém počtu 
podílela 27 %, přičemž v roce 2008 to bylo 
25 %. Hlavním důvodem, proč zde nedo-
šlo k likvidaci, byl nedostatek majetku 
v zanikající firmě. Ke zrušení obchodní 
společnosti bez likvidace s jedním nebo 
více nástupci, kdy se jedná o rozdělení 
společnosti, její fúzi nebo převod ma-
jetku na společníka, došlo v roce 2009 
ve 13 % případů, o rok dříve to bylo 15 %.

(tz)

Loni vzniklo čtyřikrát více firem,
než jich zaniklo

Tempo růstu obchodních společností v jednotlivých krajích

Pramen: Insolvenční rejstřík, CRIBIS.cz, CCB – Czech Credit Bureau, a.s.
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