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GE Money Bank jako první banka v České republice začala oficiálně využívat datové 
schránky pro komunikaci se svými klienty z řad podnikatelů a firem. Ti mohou být 
s bankou ve spojení prostřednictvím Poštovních datových zpráv a touto formou ved-
le daňových přiznání zasílat i finanční výkazy. Díky této inovaci odpadá statutárním 
zástupcům firem povinnost dodávat GE Money Bank daňová přiznání a finanční 
výkazy v tištěné podobě. 
„Díky datovým schránkám bude styk klientů s bankou efektivnější a časově úsporný. 
Firemní klienti tak budou moci s GE Money Bank komunikovat elektronicky a pro-
střednictvím datové schránky zasílat potřebné dokumenty vyplývající z jejich infor-
mační povinnosti vůči bance,“ řekl Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů 
pro firemní klienty. Tato služba je k dispozici vybraným klientům využívajících slu-
žeb firemního bankovnictví, kteří plní informační povinnost vyplývající z přísluš-

ných úvěrových smluv. Standardně banky tato daňová přiznání požadují v tištěné 
podobě a s podpisy statutárních zástupců. GE Money Bank jako jediná z velkých 
bank v České republice nabízí možnost plnit tuto povinnost prostřednictvím datové 
schránky. Vzhledem ke způsobu zaslání dokumentu GE Money Bank nepožaduje 
podepsání dokumentu zaručeným elektronickým podpisem a takovýto výkaz je 
díky formě komunikace považován za platný. 
Pro možnost zasílání Poštovních datových zpráv si stačí jen aktivovat datovou 
schránku pro zasílání zpráv v režimu firma – firma. 
Prostřednictvím datové schránky lze poslat zprávu s přílohami do velikosti 10 
MB, což v případě přiložených účetních výkazů ve formátu .pdf znamená přibližně 
33 stránek. Předmět musí být označen identifikačním číslem organizace. 

(tz)

GE Money Bank zavádí jako první v ČR komunikaci s firemními klienty prostřednictvím datových schránek

Marta 
Slánská
Nechci být už nikdy chudá
str. 1, 10–11
rozhovor měsíce s Martou Slánskou,
majitelkou a generální ředitelkou 
společnosti MAXIMA REALITY

Svádění, ale…
Eva Brixi

V mých ústech jedno přání
Plná jsou díkůvzdání

Polibek ze sladké vaty růžové
Prší své nitky medové
V mých ústech tvoje pusa
Na špičce jazyka koření
Setři tu rtěnku vábení
Říkáš si o mne
Tvé dotyky nelení
Ale já znám už tvoje sklánění 
Básníci naříkají jinak
Než popeláři
Ale světe div se
Stejně jsou všichni muži jenom žháři
A pálí mosty
Které ještě nestojí
Jen aby v srdci náhodou 
Nenosili kamení
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V poslední době jsme na českém bankovním trhu svědky změny chování klientů - 
stále více rodin využívá jeden společný účet. Mají tak nejen lepší přehled o rodinných 
financích, ale přináší jim to i výrazné úspory.
Lidé se chovají racionálně a více kontrolují 
své výdaje. Proto GE Money Bank přišla 
s kontem Genius Optimal, kde manželé 
získají například dvě debetní karty pro 
správu jednoho účtu, přičemž druhou 
může disponovat partner a karta bude 
vystavena přímo na jeho jméno. O rodin-
ný rozpočet se tedy mohou starat rovným 
dílem se stejným přístupem k finan-
cím a s jedním měsíčním poplatkem.
„Lidé chtějí běžný účet, se kterým jasně 
předem vědí, kolik za měsíc zaplatí 
a přitom je účet nijak neomezuje v trans-
akčním chování,“ řekla Iva Štylerová, 
senior manažerka depozitních produktů 
GE Money Bank. „Klienti více přemýšlejí 
o svých výdajích a chovají se racionálně. 
V dnešní době jsme proto svědky toho, 
že řada rodin začíná využívat pro správu 
svých financí jeden společný účet místo 
dvou, či dokonce několika účtů,“ dodala.
Trend dnešní doby směřuje k využívání 
jednoho komplexního účtu, který zahrnuje 
všechny nejžádanější výhody za jeden mě-
síční poplatek. Pro rodiny je totiž v rámci 
plánování měsíčních výdajů stále důle-

žitější vědět, jaké předem dané náklady 
budou mít. Proto podle zjištění GE Money 
Bank stále více z nich dává přednost balíč-
kovým účtům s paušálním měsíčním 
poplatkem. Tato konta budou v nej-
bližší době dominovat bankovnímu 
trhu, o jejich zřízení totiž přemýšlí 
každý druhý Čech (průzkum GE 
Money Bank vypracovaný spo-
lečností AISA v lednu 2010).
Konto Genius Optimal od GE 
Money Bank v rámci jednoho mě-
síčního paušálního poplat- ku 
zahrnuje všechny 
běžné transakce, zvý-
hodnění na dalších 
bankovních pro-
duktech a doplňkové 
pojistné služby v ceně. 
Také díky Internet Bance, 
která je součástí účtu, jsou 
rodinné finance přehled-
nější a jejich správa pohodlná 
a snadná. Především samotnými 
klienty oceňovaná aplikace GE 
Money Manager, která je součástí 

Internet Banky, přispívá k přehledné-
mu plánování rodinného rozpočtu.
„Konto Genius Optimal od GE Money 

Bank představuje novou generaci 
balíčkových běžných účtů. Nabízí 
všechny nástroje rodinného účtu, 
a pokud si k němu klienti u GE Mo-
ney Bank zdarma založí také konto 
Genius Student a Dětský Genius, 
získají komplexní přehled o rodin-
ných financích,“ uvádí Iva Štylerová.
Se správou rodinných financí 
souvisí i další trend, kterým je 
změna finanční výchovy dětí; dnes 
totiž rodiče učí své děti hospoda-

řit s penězi prostřednictvím 
běžných účtů. Pro rodiny 
je stále důležitější použití 
běžného účtu také jako 
nástroje, jak řešit kapesné 
pro děti. GE Money Bank 
proto bezplatně nabízí 
konta Genius Student 

a Dětský Genius určená na 
míru mladším členům rodiny.

(tz)

Nový trend: jeden účet 
pro celou rodinu

Oslavy 215. výročí Národní galerie se zahájí otevřením nové expo-
zice v paláci Kinských. Otřepané rčení že nejen prací živ je člověk 
se dá uplatnit v nejednom případě, když chceme vyzvat k oživení 
ducha. Již několikrát jsme v Madam Business naznačili, že pro 
naši čtenářskou obec, zejména ženy podnikatelky a manažerky, 
které (ať si to již přiznávají, nebo ne) zápolí s časem i stereotypem 
stresu, je vhodnou změnou vycházka za inspirací. Je to o tom, jak 
vybočit a najít osvěžení mysli, které potřebujeme – jednou více, 
jindy naléhavě, podruhé třeba ani tolik ne… Jedním z doporuče-
ní může být návštěva výstavy umění, prohlídka galerií, ponoření 
se do kultury národa, jejíž stopy v nás jsou, ale… Možná že na-
bídka na rezervaci času v únoru (co nejdříve) vám přijde vhod. 
Kolegiální součinnost dvou státních institucí vedla k vzájemné 
dohodě mezi Národním muzeem a Národní galerií v Praze o vy-
tvoření nové společné expozice z fondů obou institucí v paláci 
Kinských. Nová expozice představí v jednom celku velké kultury 
starověku – jak kolekce umění Egypta, Předního východu a antiky 
z Národního muzea, tak sbírky asijského umění z Národní galerie. 
Projekt ideálně rozšířil nabídku stálých expozic v Praze o do-
sud chybějící téma prezentace umění nejstarších kultur světa. 
Vybudování nové expozice přijala NG mezi své odborné, in-
vestiční, provozní a propagační úkoly a výsledná expozice se 

zařadila mezi stálé expozice Národní galerie v Praze. Palác 
Kinských nabízí vynikající umístění přímo v historickém cent-
ru Starého Města pražského a snadná dostupnost je jeho velkou 
předností pro návštěvníky z České republiky i ze zahraničí.
V paláci Kinských se tedy 4. února 2011 u příležitosti 215. vý-
ročí založení Národní galerie v Praze otevře nová expozice na-
zvaná Umění Starého světa – Umění Asie a starověkého Středo-
moří ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea.
Setkají se zde velké světové kultury Evropy, severní Afriky a Asie, 
které byly Evropanům přístupné již před objevením Nového světa na 
konci 15. století. Společné vystavení fondů dvou státních sbírek v no-
vém expozičním celku v paláci Kinských je možno označit za prestižní 
kulturní projekt, jenž se naplňuje za spolupráce Národní galerie v Pra-
ze a Národního muzea s přispěním sbírek i odborníků z Univerzity 
Karlovy. Zatímco ve většině Evropy vznikala muzea starověkého Ori-
entu a antiky již v první polovině 19. století, v Praze se stálá expozice 
starověkého umění formuje teprve na prahu 21. století. Koncepce nové 
expozice se však vymyká dosavadním stereotypům prezentace velkých 
kultur dávnověku. Neomezuje se totiž pouze na starověké památky, 
ale dokládá, že se jednotlivé kultury Evropy, Afriky i Asie vzájemně 
ovlivňovaly a že starobylé výtvarné tradice přesahují až k současnosti.  

(tz, rix)

Přijďte mezi umění starého světa 
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Co se skrývá za úspěchem podnikatelky, její firmy a jak ho měřit? Odpověď jsme hleda-
li u Ing. Zdeňky Vostrovské, CSc., předsedkyně představenstva a ředitelky 1. VOX a. s. 
Nedozvěděli jsme se jen o vzdělávání, jímž se tato společnost zabývá, ale také o hle-
dání místa na slunci pro to, co roste a vzkvétá, o potřebě vizí a pevné vůli. A o tom, 
že podnikání se sice podobá vrcholovému sportu, ale rozhodně to není totéž.
Značka VOX patří v oblasti vzdělávání 
k absolutní špičce. Svědčí o tom nejen 
nejvyšší mezinárodní ratingové ocenění, 
značky Czech Made a Česká kvalita, 
ale i mimořádný zájem klientů. Čím si 
vytváří VOX náskok před konkurencí?
Bylo by otázkou, jaká že jsou vlastně 
kritéria pojmu absolutní špička či vrchol 
– neboť podnikání není vrcholný alpi-
nizmus, i když se mu v mnohém podobá. 
Ale řekněme, že patříme mezi stabilní, 
dlouholeté a významné hráče na českém 
vzdělávacím trhu. Disponujeme ustále-
ným lektorským týmem. V současné době 
využíváme na čtyři sta specialistů. Za ta 
léta, co existujeme, se jich u nás vystřídalo 
mnohem více. Nyní je však jejich struktura 
k oboustrannému prospěchu dlouhodo-
bě ustálená. Byl by totiž bláhový trenér, 
který by začal bezhlavě měnit sestavu 
uprostřed nepochybně vítězného zápasu. 
Naši konkurenční výhodu tvoří bezespo-
ru vysoká kvalita, přiměřená cena pro 

klienty a vysoké nároky na kvalifikační 
zkoušky u certifikovaných kurzů. Myslím, 
že jsme korektní v nejlepším smyslu toho 
slova. Máme vlastní vývoj vzdělávacích 
programů včetně e-learningu a širokého 
spektra vzdělávacích metod. Naši klienti 
jsou opravdu nároční, to nám však nevadí. 
Právě naopak. Této skutečnosti si vážíme. 

Firmy se snaží během hospodářské 
recese snižovat náklady. Při škrtání jsou 
„nevýrobní aktivity“ první na řadě. 
Pocítili jste výkyv poptávky a reagovali jste 
na změnu ekonomického prostředí v ČR?
Vzhledem k tomu, že celá řada společností 
vzdělává zaměstnance nikoliv ze svých 
zdrojů, ale vlastními silami, nedomnívám 
se, že by došlo ke snížení rozsahu vzdělává-
ní − spíše vidím opačnou tendenci. Osobně 
se více přikláním jako liberálně uvažující 
ekonom k tržním alokacím, kde klien-
ti za své alokované prostředky vyžadují 
vysokou kvalitu vzdělávacích programů 
včetně metrik a efektů těchto alokací. 

Jak se mění poptávka a obsah vzdělávacích 
programů? Uchytil se a rozvíjí se koučink? 
Stoupá zájem o outdoorové aktivity?
Nemám dostatek relevantních informa-
cí, jak se změnila celková poptávka po 
vzdělávání v České republice. 1. VOX a. s.
vyhledávají klienti, kteří zpravidla na 
základě vlastních zkušeností mají vyso-
ké nároky, hledají dodavatele vzděláva-
cích programů jak na standardní, tak na 
nestandardní témata, tzv. špeky, tedy cosi 
zvláštního a originálního, co se jinde jen 
tak nenajde. Zakázky na koučink a out-
doorové aktivity jsme v minulosti sice 
realizovali, ale pouze jako doplňkové formy 
výuky pro naše klienty, kteří v rámci svých 
vzdělávacích programů mají zařazeny 
i tyto formy. Takříkajíc na zvláštní přání. 

Kam se bude ubírat vývoj ve vzdělávání 
dospělých a programech pro firemní 
zákazníky? Můžete srovnat úroveň kurzů 
v ČR a v západní Evropě? Liší se Češi 
v nárocích a potřebách, mají specifické 
požadavky, na které musíte reagovat?
Budoucí vývoj ve vzdělávání v horizontu 
ukončení netržního rozdělování pro-

středků z ESF bude nepochybně znamenat 
i změnu ve struktuře vzdělávacího trhu, 
ze kterého podle mého názoru vystoupí 
zejména firmy, které byly účelově založeny 
na realizaci vzdělávacích programů v rám-
ci ESF a nyní budou nuceny věnovat se ji-
ným činnostem. Osobně se již těším na to, 
až tato doba nastane, neboť jsem přesvěd-
čena o tom, že se pro VOX vytvoří ještě 
větší prostor k jeho aktivitám. Vše, co ros-
te a vzkvétá, potřebuje své místo na slunci. 

Co považujete ve svém profesionálním 
životě za největší úspěch a jaké 
je vaše největší přání?
Mým největším přáním je, abychom ve fir-
mě udrželi vysokou kvalitu námi posky-
tovaných služeb, abychom našim klientům 
přinášeli stále vyšší přidanou hodnotu 
a abychom měli dostatek prostředků jak 
na vývoj vlastních vzdělávacích progra-
mů, tak na získávání informací o sou-
časném stavu poznání v oblasti rozvoje 
a vzdělávání zaměstnanců ve světě. 
Za svůj největší úspěch ve svém pro-
fesním životě pokládám to, že se mi 
podařilo dokonale propojit své zkuše-
nosti z působení v celé řadě statutárních 
orgánů velkých společností s profesí 
vysokoškolského pedagoga a s úspě-
chem firmy, jako je 1. VOX a. s.
Stará moudrost říká, že vše souvisí se 
vším. Jistě. Ale pouhá souvislost ne-
stačí. Prostým potřásáním krabicí se 
součástkami se uvnitř ještě sám od sebe 
nesloží například počítač nebo tele-
vizor. Každé opravdu fungující pro-
pojení totiž nejvíc potřebuje nadhled, 
vizi, plán a pevnou vůli. Tu zejména. 

otázky připravil Pavel Kačer

s e  Z d e ň k o u  V o s t r o v s k o u

Podnikání není alpinizmus
www.vox.cz

Ing. Zdeňka Vostrovská, CSc.,

Prostým potřásáním krabicí 
se součástkami se uvnitř ještě 
sám od sebe nesloží například 
počítač nebo televizor. 
Každé opravdu fungující 
propojení totiž nejvíc 
potřebuje nadhled, vizi, plán 
a pevnou vůli. Tu zejména.
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Poroste úloha komunikace 
firem, institucí, a veřejnosti?

Eva Řimnáčová
tisková mluvčí Home Credit a.s.

Obecně důležitost komunikace soukromých 
firem vůči veřejnosti v posledních letech vzrůs-
tá. Spolu s přístupem ke klientovi, kvalitou na-
bízených služeb a prodejními metodami je PR 

jednou z cest, jak korporaci zviditelnit a informovat potenciální klienty 
o novinkách a zajímavých trendech. Firemní komunikace se ale musí 
naučit komunikovat jazykem médií, opustit striktně produktové PR 
a zaměřovat se na atraktivní témata, která mají šanci najít si místo v mé-
diích. V opačném případě zůstane komunikace soukromých společ-
ností aktivitou, kterou novináři vesměs přezírají. Internet a nová média 
jsou pak kanály, jejichž význam bude v příštích letech zásadní.

Co oceňujete 
na podnikatelkách a manažerkách?

Ing. Jan Krampl
obchodní a marketingový 
ředitel společnosti HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s.

Především musím říci, že ve stavebnictví je za-
stoupení žen jako podnikatelek a manažerek 

výrazně nižší než v jiných oborech. Odhaduji tak 10 %. Pro to, aby ma-
nažer dělal dobře svou práci, musí k ní mít určitý osobní vztah. Z tohoto 
pohledu lze soudit, že stavebnictví není oborem, který by ženy přímo 
přitahoval. Přesto ženy, které se odvážily vstoupit do tohoto oboru, zjis-
tily, že řídicí a podnikatelská činnost ve stavebnictví je velmi zajímavá 
a poskytuje netušený prostor pro osobní růst. O ženách jako manažer-
kách a podnikatelkách mohu říci, že lépe zvládají své osobní ego a vná-
šejí jej do jednání v menší míře než muži. Tuto vlastnost žen oceňuji. Od 
mužů se odlišují i přístupem k problému nebo k novému řešení. Pokud 
o něčem mluví muž, tak má většinou v úmyslu to i vykonat, žena nao-
pak často pouze prověřuje možnost, zda lze danou věc vykonat. Proto, 
aby nedocházelo v rozdílech v očekávání, je potřeba vycházet z dlou-
hodobé zkušenosti s jednajícím protějškem. U manažerek a podnika-
telek se ve větší míře projevuje jejich cílevědomost a pečlivost. To má 
z dlouhodobého pohledu pozitivní vliv na jejich výsledky.

Informace do kabelky
Manažerské dárky
Podle předvánočního průzkumu společnosti DPD CZ, jednoho z nej-
větších poskytovatelů zásilkových služeb v České republice, posílá český 
manažer svým obchodním partnerům průměrně 15 vánočních dárků 
kurýrem. Naopak v průměru 10 darů tímto způsobem dostává. Z od-
povědí zástupců středních a velkých firem vyplývá, že osobní předání 
vánočních darů zatím vítězí nad jejich zasláním kurýrem, a to v poměru 
7:3. Mezi nejčastější vánoční dárky posílané zasilatelskou službou patří 
bonboniéry, květiny, víno, diáře, dárkové koše a knihy.  (tz)

Naše cesty povzbudivé
Jak jste začali rok 2011? Vesele, smutně, normálně? Byla u toho i nějaká 
předsevzetí? Nebo třeba jen chuť něco pořádného udělat, něco vyřešit, 
uzavřít a nastartovat jinak? Pokus našlápnout na úspěch života? Můj 
poslední Silvestr i Nový rok byly jedněmi z nejkrásnějších dnů i svát-
ků, jež zanechaly stopu navždy v mém srdci. Nepsala jsem básně ani 
jsem neposlala milion sms. Nedívala jsem se v očekávání šílené legrace 
na televizi ani jsem nezapalovala rachejtle. Dokonce jsem výjimečně 
neokusila ani šampáňo. Navzdory zvyklostem jsme doma otevřeli 
nebublinkovou láhev, plnou však podzimního slunce vah a chladu štírů 
v jednom. Připili jsme si provokativně skromnějším nápojem, než bývá 
zvykem. Na věčnou radost bláznů, na všechno i na nic. Štěstí plynu-
lo noční oblohou a pronikalo pod víčka svítání. Kdybych to bývala 
uměla a kaluže nebyly zamrzlé, poslala bych prázdnou láhev se vzka-
zem všem, kterým ten přelom roků nevyšel tak nádherně jako mně. 
Věřím, že se letos protne více cest povzbudivých s těmi, které nám patří.

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.cz

www.katerinaresort.cz

partneři www.madambusiness.cz

www.svamberk.com

Cítíte se dlouhodobě a neúměrně vytíženi? Nemáte už sílu tak-
to pokračovat? Pak vám hrozí tzv. vyhoření. V této knížce plné 
příkladů ze života zjistíte, čím se vyhoření liší od „normálního“ 
stresu a jak je poznáte. Dočtete se, co syndrom vyhoření způso-
buje, jaké faktory v zaměstnání hrají roli (zvýšené pracovní vy-
tížení, bezohlední kolegové, nespravedliví šéfové, konflikty mezi 
osobním životem a prací) a jaké postoje a vzorce vašeho chování 

riziko syndromu zvyšují. Poznáte, jak vyhoření předcházet i jak řešit již existující problém. 

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

p o z d r a v  r e d a k c e

www.coop.cz

www.lg.com

www.ngprague.cz

S o u t ě ž

Vyhodnocení čtenářské soutěže
V soutěži, kterou pro vás do prosincového čísla 2010 při-
pravila společnost LG Electronics CZ, jste odpovídali na otázku 
týkající se operačního systému mobilního telefonu LG GT540 Optimus.

Správná odpověď zněla: Mobilní telefon LG GT540 
Optimus má operační systém Androind 1.6.

Z odpovědí jsme vylosovali ty, které nám zaslal Pavel Hubenka z Prahy 2 a Nina Dostálová 
z Prahy 13. Výhercům blahopřejeme a do 31. ledna 2011 předáme špičkové telefonní přístroje.

www.lg.com
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Budoucnost medicíny není v léčení nemocí, ale v jejich 
předcházení, shodují se přední čeští lékaři. ZP MV ČR toto 
konstatování převedla do praxe. 
V únoru loňského roku vytvořila nový 
interaktivní web www.ZdraviJakoVasen.cz 
na podporu prevence a zdravého životního 
stylu, který si ihned získal nesmírnou oblibu. 
Zatím na něj zavítalo více než 600 000 ná-
vštěvníků a registrováno je 20 000 uživatelů. 
Jako první zdravotní pojišťovna v ČR má 
prezentaci i na Facebooku s 6000 fanouš-
ky. Internetové stránky sledují naši kraja-
né ve více než 15 zemích celého světa.
Tváří celého projektu se stal oblíbený herec 
a psychoterapeut Pavel Kříž. 
Kromě toho, že se účastnil 
všech akcí, které ZP MV ČR 
pro své klienty v průběhu 
roku po celé ČR pořádala, 
zasloužil se o vznik více než 40 exkluzivních 
rozhovorů se známými osobnostmi ze světa 
showbyznysu, které se na webu vyznaly ze 
svého vztahu ke zdraví. Byli mezi nimi napří-
klad Michal Horáček, Tereza Kostková, Vojta 
Kotek, Halina Pawlowská, Michal Viewegh, 
Zlata Adamovská či František Ringo Čech.

Strmý růst preventivních prohlídek
„Zábavnou a nenásilnou formou na webu 
www.ZdraviJakoVasen.cz propagujeme zdravý 
způsob života, více pohybu a samozřejmě 
preventivní prohlídky. V době, kdy je nutno 
řešit efektivní vynakládání peněz na zdravotní 
péči, je toto jedno z důležitých řešení: za menší 
peníze se může uzdravit více lidí. Proto je dů-
ležité, že si to už mnozí klienti uvědomili. Náš 
web je baví a pomáhá i k záchraně životů,“ řekl 
generální ředitel ZP MV ČR Jaromír Gajdáček.
O tom druhém svědčí strmý nárůst pre-
ventivních prohlídek po spuštění webu 
www.ZdraviJakoVasen.cz. Za loňský první 
půlrok se jen na rakovinu tlustého střeva 
a konečníku (vyšetření na okultní krvá-
cení) nechalo vyšetřit 30 432 klientů po-
jišťovny, o 10 709 lidí více než ve stejném 
období loňského roku. Vyšetření prokázala 
1600 pozitivních, ale včasných, nálezů.
Ačkoliv ne každý znamená nádor − může se 
jednat o divertikly, polypy, hemoroidy – právě 
rakoviny tlustého střeva se lidé oprávněně 
obávají nejvíce. ČR je totiž ve výskytu tohoto 
onemocnění na prvním místě v Evropě. S ra-
kovinou tlustého střeva a konečníku se u nás 
léčí na 44 000 lidí. Ročně jí v ČR onemocní 
na 8000 mužů a žen. Polovina z nich zemře. 

Ti, kteří vyšetření neodkládají, mají velkou na-
ději na vyléčení. Pokud je nádor odhalen v ra-
ném stadiu, je dnes jeho léčba účinná a ve vět-
šině případů může vést k úplnému uzdravení.
Zvýšil se i počet mamografických vyšetření, 
počet preventivních prohlídek u praktické-
ho lékaře a počet preventivních prohlídek 
u gynekologa. „Říká se, že mezi zdravotními 
pojišťovnami v ČR není žádný rozdíl. Já si to 
nemyslím. Ukazuje se, že naši klienti začí-
nají více chápat velký význam preventivních 

prohlídek a že přijali naši 
novou strategii propagace 
zdravého životního stylu,“ 
prohlásil Jaromír Gajdáček. 
„Myslím, že dobrá zdra-

votní pojišťovna by měla podporovat fi-
nancování prevence, protože tím méně pak 
zaplatí za léčení chorob. To, že pořádáte 
akce na podporu prevence, vidím jako 
přirozené chování dobré pojišťovny,“ řekl 
loni na podzim prof. Jiří Vorlíček, ředitel 
Masarykova onkologického ústavu v Brně 
a předseda České onkologické společnosti 
ČLS JEP na „Akci roku ZP MV ČR“ v Brně.

Shodili celkem 100 kg
Nedílnou součástí prevence je snižování nad-
váhy. Nadváha a obezita vede k závažným zdra-
votním problémům, jako je vysoký krevní tlak, 
diabetes, ateroskleróza, kardiovaskulární one-
mocnění a v neposlední řadě i psychické potíže. 
Proto ZP MV ČR spustila na www.ZdraviJa-
koVasen.cz akci „Změním se“. Její účastníci 
se snaží pod vedením známého výživového 
poradce Petra Havlíčka změnit své ne-
zdravé návyky a shodit přebytečná kila. 
Program absolvovalo či právě absolvuje 
15 účastníků. Ti, kteří už skončili nebo jsou 
v poločase, zhubli dohromady už více než 100 
kg. Absolutním rekordmanem je zatím Josef 
Kolář (55), zaměstnanec ZP MV ČR, kterému 
se podařilo za tři měsíce shodit téměř 21 kg, 
z toho 15,3 kg tuku. V pase zhubnul celých 18 
cm. „To není konec, ale začátek. Začátek sku-
tečné změny osobního přístupu ke stravování 
a pohybu,“ vyznal se na závěr své „proměny“ 
Josef Kolář. Co bylo jeho motorem? „Uvědomil 
jsem si, že chci fyzicky stačit svým vnouča-
tům. Co bych to byl za dědečka, který nebude 
schopen s nimi hrát fotbal, jezdit na kole, 
lyžovat, zkrátka, stačit jim při jejich aktivitách.“

Soutěžilo se i o auto VW Polo
Návštěvníci webu www.ZdraviJakoVasen.cz si 
velice oblíbili soutěže, jejichž cílem je podpořit 
sportování a zdravý pohyb. Uskutečnily se čtyři 
měsíční a jedna celoroční soutěž. V měsíč-
ních soutěžích jejich účastníci tipovali kolik 
kilometrů „ujede“ na rotopedu generální ředitel 
ZP MV ČR, za jak dlouho uplave známý mode-
rátor Petr Šiška 3 x 50 metrů v krytém bazénu, 
za jak dlouho uběhne Petr Havlíček na stadionu 
trať dlouhou 3000 metrů a za jak dlouho ujede 
exministryně zdravotnictví Dana Jurásková 
na kolečkových bruslích 6,8 kilometrů. 
Ceny pro vítěze darovaly partnerské firmy 
(VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., 
Pojišťovací makléřství INPOL, a.s., UniCredit 
Bank Czech Republic, a.s., Volksbank CZ, a.s.), 
kterým se zalíbil nový styl propagace zdra-
vého životního stylu. Vítězové dostali horská 
kola, lyže, videokamery, fotoaparáty, lyže, 
notebooky a jiné ceny v celkové hodnotě 
300 000 Kč. Každé z měsíčních soutěží se 
aktivně účastnilo na 5000 soutěžících. 
V roční soutěži, které se účastnilo téměř 10 400 
registrovaných uživatelů, šlo o výhru nového 
auta Volkswagen Polo. Cenu věnovala firma 
FUJITSU. Finálová soutěž se odehrála v neděli 
17. října na brněnském Velodromu v rámci 
„Akce roku ZP MV ČR“. Patron projektu 
Pavel Kříž měl za úkol ujet na kole 10 kol po 
Velodromu. Soutěžící tipovali čas. Trasu, dlou-
hou 4 kilometry, zvládl Pavel v čase 9:28:92. 
Výslednému času se nejvíce přiblížila kli-
entka ZP MV ČR Jana Konečná z Brna, 
která tipovala 9:28:56. Stala se tak začátkem 
prosince šťastnou majitelkou auta VW Polo.
A pro velký úspěch, příznivé ohlasy 
i praktické výsledky nejen v osvětě, ale 
i v chování veřejnosti budou i letos ak-
tivity v ještě širší formě pokračovat.

Hana Kadečková,

tisková mluvčí ZP MV ČR 

Zdraví jako vášeň 
baví a zachraňuje životy
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Na prahu nového roku nás vždy zajímá, co nás příštích 12 měsíců čeká a nemine. Po-
kusili jsme se nahlédnout do budoucnosti žen – manažerek a podnikatelek – s ast-
roložkou a věštkyní Danielou Boleslavskou. A předpověď zdá se být velmi příznivá. 
Avšak žádný člověk se nesmí spoléhat jen na hvězdy, ale především sám na sebe.
Čeho by se měly aktivní ženy vyvarovat, 
co je bude nejvíc ohrožovat, na jakých 
věcech by měly zapracovat?
Musí se naučit větší disciplíně. Zpřísní se 
pravidla, ovšem nejprve začněte u sebe. 
Udělejte si pořádek ve svém soukromí, pak 
budete mít více času na práci. Ženy musí 
skloubit práci, partnera a děti. Přeneste 
některé domácí práce na partnera. On bude 
mít pocit důležitosti. Řekněte mu, že je pro 
vás důležitý. Neberte ho jako vašeho pod-
řízeného. Naučte se chválit. Pevné rodinné 
zázemí je pro vaši práci velmi důležité.
Příroda opět ukáže svoji druhou tvář. 
Pojistěte si dům, kancelář, sklady a  důleži-
tý majetek. Země a nebe začne být aktivní. 
Povodně, záplavy, kroupy, blesky, mag-
netické anomálie, zemětřesení. Buďte na 
toto připravené. Zabezpečte si svůj maje-
tek. Začnou se objevovat lidé, kteří budou 
chtít cizí majetek, majetek ostatních. 

Nastává vhodný čas na zahájení 
osudových změn v businessu, nebo je 
lépe odložit je na příhodnější dobu? 
Kdo může očekávat velký úspěch?
Rok 2011 bude rok velmi aktivní a již lednem 
jsme vstoupili do rozjetého vlaku. Díky 
postavení více planet v kozorohu. Díky nim 
se lidé posunou v pracovních aktivitách. 
Čeká nás profesní růst a budování kariéry.
Začátkem roku se také odkryjí mnohá 
tajemství a skryté věci budou odhaleny. 
To má na svědomí Černá luna v rybách.
Finance se zlepší v druhé polovině roku 2011.
Chcete-li dělat velké osudové změny, poraďte 
se s astrologem nebo věštkyní. Každý král, cí-
sař a vojevůdce měli svého astrologa, Orákula 
či nahlížeče budoucnosti. Dobře věděli proč.

Budou hvězdy více nakloněny 
ženskému principu v podnikání, 
veřejném i soukromém životě?
Ženy vždy vládly, a budou vlád-
nout světu, již od dob Kleopatry.
Muži si myslí, že jsou ženy slabší, ale opak je 
pravdou. Muž nemůže v tomto boji vyhrát. 
Za každým úspěšným mužem se skrývá žena.
Hvězdy přejí ženám, vždyť jsou nositelka-
mi života. Slovo hvězda je rodu ženského. 
Lidský zárodek je také ženské povahy. 
Ovšem bez mužů by se nám nežilo dobře. 
To ví každá žena, která je sama. My ženy 

potřebujeme hýčkat a rozmazlovat. Pak 
teprve podáváme dobré výkony v práci.

Bude se dařit vztahům, lásce 
a dobrým lidem?
Lidstvo se začíná dělit na osoby se sklonem 
k materiálnu a duchovnu. Těm duchovně 
naladěným přichází do života mystika, 
tajemno a esoterika. Dařit se bude těm, 
kteří pracují pro radost a dobrý pocit, 
peníze jsou jen vedlejší příjemný produkt.
Dobří lidé se nemají čeho bát, ti jsou již 
připravováni na přestup do jiné vibrace, který 
nastane 21. prosince 2012. Láska je velmi 
jemná vibrace, tak ji nenechme přehlušit těmi 
hrubými, jako jsou peníze, závist a nenávist.

Oklikou směřuji k odpovědi na 
otázku, zda tedy bude letošní rok přát 
podnikatelkám a manažerkám?
Ženy podnikatelky se musí naučit více se 
prosazovat. Výhodu v podnikání budou mít 
jedinci, kteří umí fungovat samostatně, a to 
jsou právě ženy. Tento rok přinese více zod-
povědnosti, a v tom spatřuji určitou výhodu 
žen oproti mužům. Nesmíte být na nikom 
a ničem závislé. Spoléhejte se pouze samy na 
své schopnosti. Dařit se bude podnikavým 
jedincům. Spousta lidí začne podnikat. Začne 
soutěživost a vyhrají ti bojovnější. Nové nápa-
dy se budou cenit. Silní jedinci se prosadí 
jak v práci, tak na poli podnikatelském. 

Pro čtenářky Prosperity 
Madam Business jsem 
připravila předpověď 

pro každé znamení 
podle postavení 

planet v roce 2011

KOZOROH
Udělejte si pořádek ve svých 
pracovních aktivitách. 
Stabilita v práci bude pro 
vás důležité téma.
Pracovité čeká povýšení nebo lepší místo. 
Kariéra je důležité téma roku 2011. 
Je čas na koupě domu či bytu, nebo 
investice do stávajícího bydlení.
Dořeší se partnerské vztahy. 

VODNÁŘ
Rozviňte své výborné nápady. Řek-
něte, napište o všem, co umíte. 
Vzdělávání je tento rok dů-
ležitým tématem.
Můžete se rozhodnout pro prá-
ci v zahraničí nebo spolupraco-
vat se zahraniční firmou. 
Otázka kolem bydlení bude 
opět aktuální téma. 
Přestěhovat se, nebo zkvalitnit byd-
lení. Investovat do bydlení.  
Přijdou i změny v rodinných vzta-
zích. Do rodiny někdo přibude. 

RYBY
Začala nová životní eta-
pa. Nový způsob života. 
Musíte přeorientovat své myšle-
ní. Zorganizovat si život jinak.
I letošní rok vám přinese téma fi-
nance. Řešení majetku.
Přijdou vzpomínky na minulého part-
nera. Pocity zklamání a křivda v lásce. 
Začnete přemýšlet o novém partnerovi. 
Pryč s minulostí! Poučit se a jít dál. 
Proběhne zlepšení vztahů s rodinou. 
Nespokojeným přijde nová prá-
ce, nový partner, nový domov. 

s  D a n i e l o u  B o l e s l a v s k o u

Hvězdy přejí ženám

▶

www.astrokarty.cz

Daniela Boleslavská
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BERAN
Začít něco nově. Začít podnikat. 
Poslouchejte svůj vnitřní hlas a zažijete úspěch.
V první polovině roku se prosadíte.
Realizujte své nápady a projekty, které máte v hlavě.
Dosáhnete zhodnocení svých nápadů. 
Přijde pozitivní změna, bude v oblasti financí.  
Nezdržujte u sebe ty, kteří vám kompliku-
jí život. Vaše okolí se tak pročistí. 
Budete řešit vztahy další 2 roky.

BÝK
Navažte na aktivity a rozhodnutí z minulého roku. 
Otevřou se vám cesty nebo kontakt k psychotronice a duchovnu. 
Téma roku 2011 je tvořit, prosazovat se, rozpínat,
rozšířit svoji moc, zvýšit svůj vliv. Tím k vám přijdou peníze.
Žádné zadlužování a riskování v investicích.
Důležité je si upevnit své jistoty v práci.
Začněte si více věřit ve vztazích. 
Pozor na závistivé a pomlouvačné kolegy. 
Nenechte se zneužívat okolím.  

BLÍŽENEC
Minulý rok byl pro vás k zamyšlení, kam se pro-
fesně posunout. V čem pracovat a kde. 
Do vašeho života vstoupí aktivní lidé, kte-
ří s vámi objeví nové cesty a směry.
Vaše sny a touhy se začnou plnit. 
Dočkáte se úspěchu.
Přijde další velká změna aktivit a činnosti.
Přijde nové téma, lidé, kteří  mají vazbu k  minu-
lým životům a vaší karmě. Někdo z rodiny bude pro-
žívat problémy, které se vás přímo dotknou.  
Budete dělat změny, které se týkají vašeho partnera/dětí. 
Partnerský vztah projde prověrkou. 
Stabilní partnery toto posílí, ostatní půjdou každý svojí životní cestu. 

RAK
Karmicky jste odsouzeni se zabývat ezoterikou, duchov-
ní tematikou, učte se, studujte, tak svůj dar rozvinete.
Čeká vás pracovní postup, dostanete příležitost se prosadit v práci. 
Vstoupí vám do života někdo, pro váš život vel-
mi důležitý. Tak ho nepřehlédněte. 
Někdo ve vašem okolí zklame. Musíte se držet hes-
la: Důvěřuj, ale prověřuj!
Udělejte si pořádek doma, rodiné zá-
zemí je velmi důležité. 
Pevné rodinné záze-
mí je téma roku 2011. 
Dořešit bydlení, to je další téma 2011.

LEV
V minulém roce jste prožili něco, 
co vám otevřelo cestu k  ezoteri-
ce, psychotronice a duchovnu.
Téma roku 2011 je vaše učení a vzdělávání se. 
Myslet, psát a komunikovat.
Vyřiďte si veškeré dokumenty na úřadech. 
Zkontrolujte si vztahy v rodi-
ně, mezi sourozenci a sousedy.
Budete pročišťovat své vztahy.
Tento rok bude o pohybu, cestách. 
Přijde kariérní růst i ocenění vaší práce.
Zvolte si obor, v kterém jste dobré, přinese 
vám to úspěch a povýšení. Novoluní 30. 7. vám 
otevře dveře k novému způsobu se prosadit.

PANNA
Minulý rok vám vnesl jasno do vztahů. 
Měli jste si ujasnit způsob pracovních aktivit nebo 
podnikání. Měli jste se rozhodnout jak dál. 
Otázka investic a financí bude hlavní téma 2011. 
Investovat do nemovitosti. Udělejte si pořádek ve 
svém majetku. V minulosti se objevil a ještě zno-
vu objeví někdo, kdo vás chce o něco připravit.
Zaplaťte veškeré dluhy z minulosti. Zbavte se dluhů. 
Bude se dít něco kolem bydlení.
Potkáte důležitou osobu pro svou budoucnost, bude to 
cizinec nebo někdo, kdo se z ciziny vrátil. Můžete pro-
sperovat v zahraničí nebo u zahraniční firmy. 
Uzavřete důležitou životní kapitolu z minulosti.

VÁHA
Minulý rok a letošní rok vás čeká hodně životních změn.
Rok 2011 si musíte udělat pořádek v osob-
ním životě a v pracovních aktivitách. 
Je třeba si vytýčit svůj cíl a jít za ním. Pak dosáhnete úspěchu. 
Je třeba si vyřešit vztahy.
Všímejte si více svého partnera, najdě-
te si s ním společné aktivity. 
Je zde touha po změně, stěhování, to je také změna. 

ŠTÍR
Minulý rok jste měli ukázat světu, co umíte.
Došlo na partnerskou stabilitu.
V problémových vztazích přišla změna.
V silných vztazích  došlo k upevnění. 
Musíte si zvolit, zda-li chcete žít ve vzta-
hu stabilním, nebo dobrodružném. 
Pozor na nevěru. Nevyplatí se. 
Vnitřní nespokojenost vás bude nutit k přestěhová-
ní, pokud jste to neudělaly v minulém roce. 
Do vašeho života vstoupí duchovně zaměření  lidé. 
Ty vás mají přivést k psychotronice, tajemnu. 
Téma roku 2011 je podnikání a samostat-
nost. Nebojte se začít podnikat.
Pokud jste zaměstnanci, budete řešit práci.
17. 5. proběhne silný úplněk ve štíru. Bude to znamenat ukon-
čení současné životní cesty. V tomto období neriskujte.
26. 10. − novoluní ve štíru zahájí vaši novou ži-
votní etapu. Obrovskou životní změnu. 

STŘELEC
Minulý rok jste si měli dát do po-

řádku rodinné prostředí. Nový 
byt, nový způsob bydlení. 

Rodina je pro vás velmi dů-
ležitá základna. 

Vztahy lidí kolem 
vás se posunuly. 
Poznali jste, kdo je pří-

tel a kdo nepřítel. 
Rok 2011 je velmi plod-

ný a přinese mnoho práce.
Nové možnosti, nové nápa-

dy prohlubujte a rozšiřujte.
Bude se vám měnit okruh spo-

lupracovníků. Buď změníte místo, 
nebo místo opustí lidé kolem vás. 

Pomáhejte druhým lidem, je to 
vaše karmické poslání.
Někdo z vašeho okolí bude potřebovat pomoc. 

připravil Pavel Kačer

▶
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Kia Motors Corporation uveřejnila první oficiální fotogra-
fie nové generace městského vozidla Kia Picanto. Nové Pican-
to je nyní větší, působí vyzrálejším, sebevědomějším dojmem 
a je připraveno zaujmout zákazníky ve svém segmentu.
Zatímco současné Picanto je dostupné pouze jako pětidveřový hatc-
hback, nové Picanto se bude v Evropě nabízet také ve sportovnější tříd-
veřové variantě. Zákazníci budou moci vybírat ze čtyř nových motorů 
o objemu 1.0 a 1.2 litru. Na vybraných trzích se objeví také motory spa-

lující LPG či verze se systémem 
flex fuel. Nové Picanto bude 
slavnostně odhaleno v březnu na 
ženevském autosalonu. (tz)

Nová Kia Picanto – dospělé městské auto

i n f o r m a c e

Češi se podle svého vztahu k finančním produktům a financím obecně dělí na pět zá-
kladních typů: Sebevědomí (25 %), Zranitelní (23 %), Opatrní (20 %), Nadějní (19 %) 
a Lehkovážní (13 %). Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu na téma „Finanční gramot-
nost“, který společně s ČSOB realizovala výzkumná agentura STEM/MARK.
Nejvíce ohroženou skupinou lidí jsou 
Zranitelní a Lehkovážní. Při ztrátě pra-
videlného příjmu by tito lidé nedokázali 
pokrýt své měsíční životní výdaje, a kdyby 
se dostali do finanční tísně, nevěděli by, 
co mají dělat. „Oba typy se přitom klasifi-
kují ze zcela rozdílných sociálních vrstev,“ 
upozornila Pavlína Folovská, manažerka 
společenské odpovědnosti ČSOB. „Zatímco 
Zranitelní jsou nejčastěji lidé starší 60 let 
s nižším vzděláním, Lehkovážní jsou lidé 
z vyšších příjmových skupin do 44 let věku.“ 

Osobní čistý měsíční příjem Zranitelných 
se nejčastěji pohybuje v rozmezí 5 až 10 tisíc 
korun. Protože se však jedná především 
o seniory, kteří mají omezené možnosti 
přivýdělku a po dobu svého ekonomic-
ky aktivního života si nevytvořili prak-
ticky žádnou finanční rezervu, visí nad 
nimi neustále damoklův meč chudoby.

Jak už naznačuje název skupiny Lehkováž-
ných, přístup těchto lidí k financím je značně 
„volný“. O svých penězích ani o finančních 
produktech či poplatcích nemají přehled. 
Nedělá jim problémy vzít si úvěr, ale své 

finanční závazky plní, jen když to od nich 
nevyžaduje omezování se. Nepřekvapí tedy, že 
si nevedou přehled příjmů a výdajů, nese-
stavují si rodinný rozpočet a že pravidelné 
spoření je pro ně neznámým pojmem. 

Opatrní jsou nejčastěji lidé starší 60 let, 
vyučení, se středním příjmem. Pravidelně si 
odkládají část svého příjmu stranou, vedou 
si detailní přehled příjmů a výdajů a sesta-
vují si rozpočet domácnosti. Ze spořicích 
produktů nejčastěji využívají termínovaný 
vklad, spořicí účet a vkladní knížku.

Skupinu Nadějných tvoří lidé mladší 30 let, vět-
šinou se středoškolským nebo vysokoškolským 
vzděláním. „Často jde o lidi, kteří dosud nemají 
rodinu, a tak překvapí, že většina z nich si pravi-
delně ukládá část svého příjmu stranou. Právě 
díky tomu by při výpadku příjmu více než po-
lovina z nich byla schopna pokrývat životní ná-
klady déle než 3 měsíce,“ popsala Pavlína Folov-
ská z ČSOB. Charakteristické pro Nadějné také 
je, že své finance spravují většinou přes internet.

Z hlediska finanční gramotnosti a zodpověd-
nosti v oblasti financí jsou nejvýše postavenou 

skupinou Sebevědomí. Tito ekonomicky 
aktivní lidé, jejichž příjmy se často pohybují 
v nejvyšší kategorii, mají nejvíce základních 
bankovních, spořicích i pojišťovacích pro-
duktů a pravidelně si odkládají část peněz. 

„Tyto výsledky jsou důležité pro naše aktivity 
v oblasti společenské zodpovědnosti, které 
je potřeba nadále rozvíjet. V loňském roce 
jsme například zřídili nový Nadační program 
vzdělání, který rozdělil více než jeden mili-
on korun mezi 10 vítězných projektů, které 
se zabývají zejména zvyšováním finanční 
gramotnosti u dětí a dospělých v České re-
publice,“ doplnila Pavlína Folovská z ČSOB.
Hlavním cílem aktivit v ČSOB na poli spole-
čenské odpovědnosti je zvýšení kvality života 
komunity a zajištění její udržitelné budoucnosti. 
Pilíři strategie banky v péči o komunitu je ně-
kolik klíčových programů, které jsou zaměřeny 
na vzdělávání a finanční gramotnost, podporu 
regionů a firemní dobrovolnictví. Poštovní 
spořitelna navíc vyvinula Koeficient rozum-
ného zadlužení (www.rozumnezadluzeni.cz), 
který slouží jako preventivní nástroj ochra-
ny před nebezpečným zadlužením.

(tz)

Téměř čtvrtina Čechů 
je zranitelná a ve finančním světě tápe 

S o u t ě ž
Vyhodnocení 
čtenářské soutěže
Správná odpověď ve čtenářské soutěži Jabra o heatset Jabra GO 6470 uve-
řejněné v prosincovém vydání Prosperity Madam Business 2010, byla:

S profesionálním heatsetem Jabra GO 6470 
se můžete pohybovat 100 m od základny.

Ze správných odpovědí vybral los Marii Burešovou z Liberce, 
které blahopřejeme a zasíláme uvedenou profesionální soupravu.
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Pamatuji se na to loňské setkání velmi dobře. Jednotlivé fir-
my prezentovaly své podnikatelské příběhy, které vyústily 
nakonec v otázky a odpovědi, úvahy, názory samotných 
řečníků. Emoce přitom nechyběly a to bylo moc dobře. Ma-
jitelé domácích rodinných firem se totiž sešli v Brně na kon-
ferenci, kterou uspořádala společnost ECONOMY RATING. 
Byla to ojedinělá záležitost, protože na uvedné téma se 
u nás příliš nehovoří a neexistuje žádná specializovaná plat-
forma k obhajobě či prezentaci českých rodinných firem.
Záhadou mi bylo, že z jednání nikdo neodcházel 
a že všichni se zájmem poslouchali povídání těch 
ostatních a promýšleli, co přidají do závěrečné 
diskuze sami. Každý názor bylo svým způsobem 
jisté know-how, jímž není radno plýtvat. Ve 
výjimečné atmosféře se to svým způsobem dalo 
omluvit, snad právě proto, že rodinné podnikání 
je nádoba křehčí o city a vztahy oproti podnikání 
nerodinnému. V rozhovoru s majitelkou a ředi-
telkou pořadatele Ing. Dagmar Jelínkovou se do-
zvíte, že konference bude mít letos pokračování…

Podnikání rodinných firem u nás. Loni jste 
na toto téma uspořádala s významnými 
partnery konferenci v Brně. Byla nadmíru 
zajímavá i poučná. Co napověděla?
V loňském roce naše společnost ECONOMY 
RATING a.s. uspořádala konferenci „Jak udělat 
z rodinné firmy rodinné stříbro“, nad kterou 
převzal záštitu primátor statutárního města Brna 
Roman Onderka  a Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. Konference měla 
rovněž nemalou podporu Jihomoravského 
kraje, KHKJmK a dalších partnerů. K uspořá-
dání naši společnost, jejíž hlavním businessem 
je poradenství v oblasti řízení výkonnosti 
podniku, řízení lidských zdrojů atd., přived-
ly nashromážděné informace právě z oblasti 
rodinných firem, které jsou zastoupeny v ČR 
formou malých, středních až velkých podniků. 
Tady vznikl nápad, samozřejmě se souhlasem 
všech oslovených a následně zúčastněných 
firem, aby byly prezentovány jejich příběhy, 
které v samém závěru konference stmelily 
všechny zúčastněné ve velmi bouřlivé diskuzi.

A co konference napověděla? Že rodinná firma 
v českém prostředí je přes veškerá úskalí ve 
srovnání s rodinnými firmami ve vyspělejších 
ekonomikách důležitým stavebním kame-
nem hrubého domácího produktu a nezane-
dbatelnou hybnou sílou tržní ekonomiky. 

Čím se podle vás odlišují tyto firmy od jiných? 
Samozřejmě, že existují výzkumy zaměřené 
do této problematiky, ale výstižně to v rámci 
konference shrnul prof. Ing. Koráb, Dr., MBA. 
Odlišnosti mezi rodinnou firmou a společností, 
která má vlastníky, kteří nejsou rodinně spjati, 
nalézáte ve všech oblastech, v oblasti strategic-
kého řízení, právního uspořádání, financování 
podniku, předávání moci v rámci 
generací… O tom právě konference 
byla a my jako organizátoři jsme byli 
spokojeni s naplněním naší vize, protože 
došlo k propojení potřeb jednotlivých účastníků 
tj. zástupců rodinných firem s  poradenskými 
zkušenostmi a aktivitami naší společnosti.

Myslíte si, že vztahy jsou v rodinných 
podnicích křehčí než v těch, kde 
nepůsobí rodinní příslušníci?
Ne, to si nemyslím. To je jako v životě, ně-
která rodina je stabilní a je v ní pohoda, jiná 
taková není. Důležité je, když si rodinný 
management uvědomí, že na některé pro-
blémy nestačí a vyhledá externí pomoc.

Pomáhala společnost, již vedete, na 
svět některým rodinným firmám?
V rámci poradenství se setkáváme s firmami, 

a to nejen rodinnými, které potřebují již něco 
řešit, na co nemají kapacity anebo jim chybí 
správný odstup. Podíleli jsme se např. na trans-
formaci roztříštěného rodinného podnikání, 
kde jsme nastolili řád a strategii dalšího rozvoje 
nebo v jiné rodinné firmě jsme se účastnili 

nastavení náročnějšího finančně-eko-
nomického řízení, které určitou dobu 
nebylo mezigeneračně přijímáno. Jinými 
slovy, ještě málo začínajících podnikatelů 

vyhledá v samém zárodku někoho, kdo mu 
nejenom právně, účetně, ale hlavně komplexně 
poradí a provede ho úskalím prvních kroků.

Dá se odhadnout, zda bude 
rodinných firem u nás přibývat?
To záleží vždy na nápadu. Jestliže máte opravdu 
dobrý nápad, snažíte se ho realizovat. A schop-
ných, kreativních lidí bylo, je a určitě bude 
v českém prostředí vždy dost. Takže v tomto 
ohledu jsem optimista a věřím, že ano.

Navážete na první ročník a připravíte 
další setkání zájemců?
Protože jsme s výsledkem konání konfe-
rence v  roce 2010 byli spokojeni, což nám 
potvrdilo i  dotazníkové šetření, plánujeme 
ve druhém čtvrtletí roku 2011 opět setkání 
rodinných firem. Rádi přivítáme účastníky 
minulého ročníku a budeme potěšeni, pokud 
se nám podaří získat na připravovaný diskuz-
ní den i další zajímavé rodinné seskupení.

ptala se Eva Brixi

s  D a g m a r  J e l í n k o v o u

Příběhy rodinných firem 
i v roce 2011

www.economy-rating.cz

Ing. Dagmar Jelínková

…rodinná firma v českém prostředí je přes veškerá úskalí ve 
srovnání s rodinnými firmami ve vyspělejších ekonomikách 
důležitým stavebním kamenem hrubého domácího produktu 
a nezanedbatelnou hybnou silou tržní ekonomiky.
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r o z h o v o r  m ě s í c e

Toužila jsem ji poznat řadu let. Dlouho jsem k tomu neměla příležitost. Až nedávno, 
v souvislosti s aktivitou Život nápadům, s nímž přišla mezi podnikavé, a zejména bu-
doucí podnikavé a podnikající ženy GE Money Bank. Patronka projektu Marta Slánská, 
majitelka a generální ředitelka společnosti MAXIMA REALITY, pražské realitní kance-
láře, byla představena jako osobnost s podmanivým příběhem. Jednoho dne si pro-
stě řekla: Nechci být už nikdy chudá. Byl to sen vměstnaný do myšlenky nebo rozkaz 
vlastnímu já? Myslím, že to byla především odvaha a impulz rychlého nasazení všech 
sil. Veškerá svá přání promítla Marta Slánská do projektu, který dnes nese značku, jež 
vévodí českému realitnímu trhu. Určitě udělala dobře, když neváhala.
Znám váš podnikatelský příběh. 
Řekla jste, že ke vstupu do businessu 
vás přivedla myšlenka o tom, že už 
nechcete být nikdy chudá. Byla to 
pouze ona, nebo ještě něco dalšího?
Bylo to pověstné odpíchnutí se ode 
dna… nic se mi nedařilo a cítila jsem, 
že musím změnit svůj život od zá-
kladů a vzít něco do svých rukou.

Názory padesátiletých a dvacetiletých 
na peníze, vzdělání, bydlení, patrně i na 
to, co je to vlastenectví, se hodně liší. 
Jak se vy osobně díváte na úlohu peněz 
v životě člověka? Opravdu osvobozují?
Peníze osvobozují od běžných staros-
tí: kde vzít na nájemné, jídlo, oblečení, 
vybavení bytu, dárky, dovolenou, lázně 
a spoustu případných nadstandardních 

věcí a služeb atd. Nicméně samy o sobě 
nejsou garantem pocitu štěstí, protože 
ten se odvíjí též od mezilidských vztahů 
a peníze to někdy spíš komplikují, než 
by to vylepšovaly… Jeden kolega správně 
říká, že  „úspěch se u nás neodpouští…“.

Pyšnit se vysokoškolským titulem patří ke 
kultuře Evropanů, dává to otisk, certifikát 
jisté vzdělanostní i společenské úrovně. 
Svět se však globalizuje, vyvíjí a pravidla se 
mění v chaos. Vzdělanost a um budou více 
a více žádané, ale jak je to s těmi doklady 
o ní? Je nespočet příkladů vynikajících 
majitelů firem, kde hrál roli spíše nápad 
a manažerské schopnosti dané od boha…
Jestli manažerské schopnosti musejí být 
pouze dar od boha, nebo jestli se dají 
naučit, je otázka… U nás chybí školy, které 
by to naučit mohly… nejsou tu ani učitelé, 
kteří by to sami uměli, takže se nemůžeme 
divit, že absolventi škol s managemen-
tem v názvu spíš ovládají účetnictví než 
něco jiného. Některé krátkodobé kurzy 
dávají dobré know-how v kostce…

Hodně žen podnikatelek a manažerek 
spoléhá na silnou intuici – jak je to u vás? 
Těžko říct, co je intuice a co je jednání na 
základě zkušenosti a cílevědomosti… 
Rozhodně hluboké promýšlení není 
můj šálek čaje… Opírám se spíš o po-
cit, že mám cíl a věřím si, že si budu 
vědět rady v různých situacích a z logi-
ky věci obvykle vyplyne co dělat…

Všichni chceme být úspěšní a každý se 
ptáme, jak toho docílit. Co pomohlo vám?
Vytyčit si cíl, vydefinovat si, co má být 
výsledkem, zvolit metodiku, říct si, jak by 
to mělo vypadat v praxi a začít to tvo-

s  M a r t o u  S l á n s k o u

Nechci být už nikdy chudá

▶

www.maximareality.cz

Dělat věci hned, jak nastanou, nic 
neodkládat. Tím si „vytvářím čas“…

Marta Slánská
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řit a budovat. Prát se s nezdary a klacky 
pod nohama a neúnavně věřit ve zdar 
a jít za svým cílem jako „buldok“…

Kdy jste naposledy plakala nad něčím, co se 
firmě nepovedlo? Byly i takové okamžiky?
V práci mne obvykle nic nerozpláče, snad 
jednou nebo dvakrát za celou existenci spo-
lečnosti, když dal někdo nečekanou výpo-
věď… To je však naprosto výjimečné. Nyní 
jsou u nás špičkoví lidé déle než deset let… 

To, že se něco nepove-
de, patří do běžné ruti-
ny, samozřejmě nikoli 
v kvalitě služeb pro klienty, 
tam musí klapat všechno…

Realitní trh nabral 
v posledních dvou letech 
další zkušenosti. Čím se dnes 
vyznačuje v České republice?
Realitní trh se v dnešní době 
již blíží tradičním trhům 
v západní Evropě. Kupu-
jící i prodávající jsou lépe 
informováni o svých právech 
i povinnostech, zlepšila se 
komunikace, ale i vybave-
nost bytů i vkus kupujících. 
Výrazné změny nastaly 
i v návazných odvětvích, např. 
v hypotékách. Díky jejich 

klesajícím sazbám pozorujeme oproti 
situaci před dvěma lety značné oživení 
poptávky po celém spektru nemovitostí.

Hrozba důchodového věku je nejen 
sociálním strašákem, ale postupně si 
začínáme uvědomovat, že je třeba ve 
stáří z něčeho žít. Do čeho by měly podle 
vás ženy kolem 45 let investovat, byť 
pomalu a opatrně, aby posléze nebyly 
na nikom závislé? Do nemovitostí? 

Fondů? Pozemků? Drahých kovů? 
Svého zdraví v souvislosti s prevencí?
Samozřejmě investovat do svého zdra-
ví se vyplatí nejvíce… jinak z nabízených 
možností se já kloním k investicím do ne-
movitostí, za dobu existence Maximy se 
dá říct, že jejich cena vzrostla o 100 %...

Každý člověk je energeticky jinak stavěný – vy 
energií dokážete nakazit ostatní. Kde ji čerpáte? 
A jak udržujete úsměv a optimizmus?
Sama nevím… pracuji na sobě… snažím se 
dělat věci tak, abych z nich měla dobrý pocit… 
Chci, aby ve firmě platily zásady čestnosti 
a lidi tu rádi pracovali, cítili se tu bezpečně, 
aby se plnily všechny sliby a byl tu kolektiv, 
který je tak trochu jiný, než je běžné… Že se 
to daří, je vidět z toho, že lidé neodcházejí 
a jiným realitním společnostem se neda-
ří je přetahovat, byť se sebevíc snaží…

Hospodaření s časem – stává se z něj 
veličina, kterou umí málokdo z nás 
ošálit. Jak s ním efektivně nakládat? Co 
vám pomáhá všechno stihnout? 
Dělat věci hned, jak nastanou, nic ne-
odkládat. Tím si „vytvářím čas“… Je to 
sice trochu chaotické, ale účinné…

otázky sestavila Eva Brixi

▶

Řídím se intuicí a zkušeností, hluboké 
promýšlení není můj šálek čaje…

Hypoteční trh je po krizi opět na vzestupu. Banky nabízejí nejnižší 
úroky od května 2007, developeři snižují ceny nemovitostí a přicházejí 
se zajímavými nabídkami, lidé se vzpamatovávají z dopadů ekono-
mické recese. Je tedy ta nejpříhodnější doba k nákupu nemovitosti 
nejen pro uspokojení vlastních bytových potřeb, ale také jakožto 
pořízení zajímavé investice na stáří. Při vyřizování hypotečního úvěru 
dnes banky přihlížejí k celé řadě kritérií, které musí žadatel splňo-
vat. Lidé si však často nejsou vědomi, o jaké podmínky se jedná.  

Základní požadavky:
„V první řadě nesmí mít žadatel záznam v bankovních registrech 
dlužníků,“ řekla Ivana Bohatcová, výkonná manažerka segmen-
tu Bydlení a úvěry ČSOB. Nejde přitom jen o dluhy současné, ale 
i minulé. Když se klient zpozdí například s platbou složenky, jed-
ná se samozřejmě o relativně zanedbatelný problém, který banka 
příliš neřeší. Ale v případě, že jde o závažné zápisy, kdy žadatel 
nesplácel své pohledávky delší dobu, nemá na hypotéku nárok.
Do žádosti o hypotéku je dále nezbytné uvést všechny typy úvě-
ru, které klient splácí. „Neuvedení některé půjčky či čerpání úvěru 
je vnímáno jako jejich zamlčování, což pochopitelně nevzbuzuje 
důvěru bankovního ústavu. Tento bod bývá jedním z nejčastěj-
ších problémů žadatelů o hypotéku. Ti totiž často zapomínají 
do žádosti uvádět kreditní karty, které vlastní. Ačkoliv z nich 
finanční prostředky nečerpají, je plná výše jejich úvěrového li-
mitu vnímána jako dluh,“ upozornila Ivana Bohatcová.
Žadatel musí v neposlední řadě prokázat dostatečnou bonitu pro splá-
cení úvěru. Pokud jeho příjmy nepokryjí veškeré závazky (např. nájem, 

splátka půjčky, pojištění domácnosti, faktura za telefon aj.) a jeho 
základní potřeby a samozřejmě splátku budoucího hypotečního 
úvěru, nemá na hypotéku nárok. U žadatelů, kteří mají rodinu, se 
přihlíží také k potřebnému životnímu minimu jednotlivých členů.

Příjmy:
Za příjmy jsou považovány všechny prokazatelné příjmy, kte-
ré žadateli přicházejí v pravidelných termínech na účet. Pří-
jmy v hotovosti banka akceptuje ve výjimečných případech.
„Mezi příjmy domácnosti některé banky, mezi nimiž je i ČSOB, po-
čítají také mateřský příspěvek. Jde o významný zdroj peněz domác-
nosti, a právě jeho opomíjení některými bankami může mnohým 
rodinám znemožnit získání hypotéky,“ připomněla Ivana Bohatcová. 
Za příjmy se považují i honoráře z autorské, případně jiné 
činnosti. Většina bank v případě jejich uznání vyžadu-
je doklad jejich pravidelnosti za poslední 1–2 roky.

Zaměstnavatel: 
Některé banky při přidělování hypotéky zajímá zejména v souvis-
losti s proběhnuvší finanční krizí důvěryhodnost zaměstnavatele 
žadatele. Prověřují si, zda zaměstnavatel nemá problémy. Někdy 
dokonce požadují doložení bezdlužnosti firmy. V případě, že situ-
ace firmy není dobrá, může i tento faktor ovlivnit kladné vyřízení 
hypotečního úvěru. „ČSOB však takovýto filtr u žadatelů o hypotéku 
nepoužívá,“ sdělila Ivana Bohatcová. „U nás přistupujeme ke klien-
tům výhradně na základě posouzení reálného stavu jejich financí.“

(tz)

Získání hypotéky předchází 
komplexní posouzení příjmů žadatele
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Ovocný mošt není nic nového pod sluncem. Nenajdete prodejnu potravin, která by 
ho neměla v regálech. Zemědělec Tomáš Soška ze Sosnové na Opavsku s ním však na 
domácím trhu způsobil hotovou revoluci. Vymyslel pro tradiční nápoj objevný, přilé-
havý název Vitaminátor, citlivým pěstováním a zpracováním surovin ho nepřipravil 
o nejcennější, zdraví prospěšné látky a nabídl ho v dokonalém obalu. Našel volný pro-
stor na trhu a ukázal menším pěstitelům cestu do prosperity.
Jak vznikl nápad začít vyrábět Vitaminátor? 
Čistě zemědělskou firmu, jejíž hlavní činností 
bylo a je sadařství, jsem začal orientovat 
také na zvyšování přidané hodnoty našich 
výpěstků. Chtěl jsem mít hotový výrobek, 
který si najde svého spo-
třebitele. Jen hospodařit na 
půdě v malém nejde. Vracet 
se do časů kovozemědělců, 
tedy mít zaměstnání a ve 
volném čase hospodařit, 
nechceme. Žijeme přece v jiné době.

Z těchto úvah vzniklo desatero 
pro podnikání v zemědělství. 
Můžete ho přiblížit?
Naši představu jsme formulovali do deseti zá-
sad: Pojďme dělat to, co se velkém nevyplatí, 
kde dosáhneme exkluzivitu prodejce, co umí-
me rychle inovovat, co nám zvýší přidanou 
hodnotu, co je tradice, co nám sníží zásoby, 
co není náročné na mzdy, co dnes vyhazuje-
me, co když se nepodaří, tak nás to nezničí 
a co nás nebude investičně příliš zatěžovat.

A výsledkem byl Vitaminátor?
Ano. Vitaminátor je surový pasterovaný 
mošt. Naše babičky, jako dobré hospodyň-

ky, zpracovaly každé přebytečné jablíčko, 
višně, třešně, hrušky, rybíz. Jenže v dneš-
ních podmínkách jsem jen domýšlel, co 
všechno musí splňovat potravinářský 
provoz, hygienické i ostatní normy, různé 

certifikáty a systémy 
kvality, ISO a podobně. 
Pak jsem si ale vzpomněl 
na vojnu. V týlových 
jednotkách jsme všechno 
měli na kolečkách. Šla by 

udělat moštárna na kolečkách? Budeme 
v sezoně jezdit po zahrádkářských ko-
loniích, po vesnicích a nabízet jim svou 
službu. Mimo sezonu si zpracujeme své 
ovoce. Je to řešení? To není špatný nápad. 

A jak jste se dostali k originálnímu 
pojmenování šťávy?
Slovo Vitaminátor vzniklo při hledání ně-
čeho, co je snadno zapamatovatelné, výstiž-
né a lidem blízké. Ovoce je plné vitaminů 
a ve svých hlavách stále máme úspěch z Na-
gana a Dominika Haška – Dominátora. Ať 
VITAMINÁTOR září v nabídce nápojů tak, 
jako naši hokejisté na olympijských hrách 
v Naganu. Podtext hlásá: Když 100% šťáva, 
tak na 100 % z ovoce. Slovo z OVOCE bych 
rád podtrhl. Náš systém neumí vyrobit 
šťávu mícháním ovocného koncentrátu 
a vody, neumí přidávat do šťávy stabilizá-
tory, barviva a kdo ví co ještě. Náš systém 
umí jen to, co doma vyráběly naše babičky. 

V čem spočívá jedinečnost Vitaminátoru?
Náš produkt je jednoduše řečeno surový 
pasterovaný mošt. Slovo surový mošt chá-
pejme jako mošt, který nesedimentuje, pro-
to obsahuje významné procento vlákniny. 
Vláknina je to, co zlepšuje zažívání. Každý 
ví, že mrkev je dobrá na oči, červená řepa 
na krvinky, rybíz má hodně vitamínu C. 
Právě u kombinace jabl-
ko-červená řepa jsme za-
znamenali největší nárůst 
poptávky. Tato zelenina 
patří téměř bezkonku-
renčně mezi nejefektiv-
nější přírodní zdroje kře-
míku – zvaného také 

„minerál krásy“. Každá přírodní surovina 
je našemu zdraví prospěšná, proč ji nahra-
zovat tabletkami? Vytkli jsme si nemalý cíl. 
Vrátit české ovoce na český stůl. A VITA-
MINÁTOR je vlastně tekuté české ovoce. 

Počítáte do budoucna 
s rozšířením biosortimentu?
Právě na biosortiment, na ekologické 
zemědělce, sadaře i zelináře, se chce-
me v tomto roce zaměřit. Naše síla je ve 
f lexibilitě a jednoduchosti. Ovoce vhodné 
k zpracování je zdravé ovoce s vadou na 
kráse. V roce 2008 jsme takto začali vyrábět 
pouze 100 % jablko, v r. 2010 po sklizni si již 

s  T o m á š e m  S o š k o u

Vitaminátor – tekutá síla přírody

▶

Právě u kombinace jablko-červená řepa 
jsme zaznamenali největší nárůst poptávky. 
Tato zelenina patří téměř bezkonkurenčně 
mezi nejefektivnější přírodní zdroje 
křemíku – zvaného také „minerál krásy“.
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▶
Vytkli jsme si nemalý cíl. Vrátit 

české ovoce na český stůl.

zákazník mohl zakoupit VITAMINÁTOR 
Jablko – Mrkev, Jablko – Červená řepa, 
Jablko – Višeň a 100 % Jablko také v BIO 
kvalitě. Ostatní druhy budou v prodeji 
v roce 2011, to již i naše ovoce bude 
splňovat všechny ukazatele pro BIO 
produkci. Naše firma byla do roku 2010 
v přechodném období z integrované 
produkce na ekologickou produkci.

A představíte svou vizi do budoucna?
Hledáme ovocnářské nebo skladovatelné 
podniky či soukromé sadaře, kteří se ztotož-
ňují s naší filozofií a chtěli by také zužitkovat 

svou nadprodukci v pěstování ovoce. 
Jsme připraveni jednat o frančíze se 
zájemci tak, aby zákazník měl svůj 
nápoj VITAMINÁTOR z ovoce svému 
domovu nejblíže. Také připravujeme 

exkluzivní smlouvu s odbytovým řetězcem, 
který podporuje kvalitní české potraviny, 
biopotraviny či potraviny z vašeho regionu.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer  ¶

Zimní období znamená zatěžkávací zkoušku pro naši imunitu. Ta je klíčová pro udržení 
schopnosti organizmu odolat riziku onemocnění, které je v období sněhu, mrazu a zim-
ních plískanic zvýšeno na maximum.
S účinným řešením pro nastartování, posílení 
a dlouhodobé udržení imunity přichází český 
výrobce doplňků stravy značky nefdesanté®. 
Jako ochranný štít před útoky zimních viróz 
doporučuje trojici přípravků, které pomáhají 
udržet imunitní systém v nejvyšší bojové 
pohotovosti. Tito tři „rytíři z království 
nefdesanté“ se jmenují: Beta glukan, Rakyt-
ník – Zelený čaj – Vitamín C a Omega 3.

Beta Glukan je unikátní přírodní komplexní 
polysacharid, schopný podporovat obran-
né reakce organizmu. Představuje ideální 
řešení především při prvních příznacích 
virových i bakteriálních onemocnění. 
Osvědčuje se především proto, že působí 
rychle. Dokáže nastartovat imunitní sys-
tém již po několika hodinách. Účinek je 
poměrně silný, a proto i časově omezený. Je 
vynikající především pro stavy začínajícího 
onemocnění, které dokáže rychle zvládnout, 
případně znatelně zmírnit průběh nemoci.

Rakytník − Zelený Čaj − Vitamín C je pro-
dukt na českém trhu zcela unikátní. Je cílen 
především na vybudování a udržení dlouho-
dobé imunity. Ta je pro zdravý organizmus 
nejdůležitější, i když bohužel často opomíjená. 
Její posílení a udržování nějakou dobu trvá. 
Rozhodně se však vyplatí. Za tímto účelem byl  
Rakytník − Zelený Čaj − Vitamín C formulo-
ván záměrně jako komplex látek, které působí 
ve vzájemných interakcích. Výsledný efekt 
je pak mnohonásobně vyšší, než kdybychom 
využívali jednotlivé složky samostatně. 
Kombinace Rakytník − Zelený Čaj − Vi-
tamín C plní tři zásadní funkce: 
Preventivní jemně stimuluje imunitu. 
Zde se uplatňuje vitamín C. A to 
zejména v přírodní formě, kterou 
ve významném množství obsahuje 
Rakytník řešetlákový a doplňuje jej 
v nezbytné míře kyselina askorbová. 
Rakytník řešetlákový obsahuje další 
přírodní kombinace imunostimu-

lačních vitamínů − vitamín A, 
vitamíny skupiny B, vitamín 
E a K − a stopové prvky zinek, 
selen, železo a vápník.
Ochranná funkce se pojí s detoxikačním 
a protinádorovým účinkem unikátního anti-
oxidantu EGCG obsaženého v zeleném čaji. 
V rakytníku byl prokázán také, skrze alkaloid 
hippophaein, oligoprokyanin a karotenoidy.
Zásobující funkce znamená účinnou a dosta-
tečnou suplementaci organizmu ostatními 
nezbytnými látkami nejen v širokém spektru, 
ale i v dostatečném množství. Rakytník − 
Zelený Čaj − Vitamín C dokáže dodat do 
organizmu v přírodní podobě tolik potřeb-
ných látek, že je lze těžko vyjmenovat všechny. 

Omega 3 obsahuje rybí olej, který je nejdů-
ležitějším přírodním zdrojem nenasycených 
mastných kyselin EPA a DHA a vitamínů A 
a D. Dlouhodobá aplikace omega 3 kyse-
lin vede k průkaznému zlepšení fungování 
imunitního systému, a to i u zdravých jedinců. 
Snižuje riziko vzniku srdeční příhody, pů-
sobí při zvýšeném krevním tlaku, srdečních 
arytmiích a trombózách. Podporuje zdravý 
a vyvážený vývoj plodu a dětí. U žen působí 
proti vypadávání vlasů, zejména po porodu 
a v období přechodu. Snižuje hladinu choleste-
rolu a významně podporuje imunitní systém. 
Největším živočišným zdrojem omega 3 
jsou tučné mořské ryby, žijící ve studených 
vodách. Evropská unie (Eurodiet 2001) 
radí v rámci svých výživových doporučení 
konzumovat 200 mg omega 3 nenasycených 

mastných kyselin (DHA 
a EPA), tedy asi dvě porce 
tučného rybího masa týdně. 
Podle provedených prů-

zkumů jí v Čechách ryby méně než jednou 
týdně 44,5 % dospělých a 41 % dětí.

Nef de Santé, a.s., je česká společnost, která 
vyvíjí a vyrábí potravinové doplňky, obsahují-
cí ty nejkvalitnější přírodní suroviny. Značka 
nefdesanté® sleduje nejmodernější trendy 
v oblasti doplňků stravy s důrazem na bylinné 
preparáty s vysokým fyziologickým účinkem. 
„Nef de Santé – chrám zdraví je názvem 
naší společnosti, protože věříme, že zdraví je 
podmínkou toho, abychom odváděli kvalit-
ní práci, abychom mohli dosáhnout svých 
cílů a byli pozitivně naladěni,“ řekl Marek 
Ceman, ředitel společnosti Nef de Santé. 
„Zdraví a vitalita jsou základním předpokla-
dem lidské harmonie a spokojenosti. Snažíme 
se porozumět potřebám našich zákazníků a zá-
roveň respektovat jejich jedinečnost. Pracujeme 
za ně a hledáme jednoduchost ve složitosti vědy 
a zákonitostech přírody. Výsledky neustáleho 
průzkumu aktuálních potřeb stávajících i po-
tenciálních zákazníků okamžitě přenášíme do 
výrobní praxe. V České republice jsme prvním 
výrobcem potravinových doplňků, který na 
svých baleních používá symboly Braillova pís-
ma, což usnadňuje orientaci našim nevidomým, 
resp. slabozrakým zákazníkům,“ dodal Tomáš 
Škopek, partner společnosti Nef de Santé. 
Produkty nefdesanté® jsou vyráběny a kon-
trolovány dle standardů ISO 9001:2000 

a GMP. Jsou k dostání v široké 
prodejní síti lékáren i přímo na 
www.nefdesante.cz, kde jsou k dis-
pozici také podrobné informace 
o produktech, tematické články, 
vyhledávání doporučených pro-
duktů podle nemoci a také možnost 
e-mailové konzultace konkrétního 
zdravotního problému s lékařem.

(tz)

Do boje za vaši imunitu
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S o u t ě ž

Vyhrajte další optimálně chytrý telefon!
Rádi byste přešli na jiný typ mobilu? Zodpovězte soutěžní otázku a vyhrajte prostřednictvím lednové Prosperity Madam Business chytrý telefon od 
společnosti LG. Model LG GT540 Optimus je další v řadě telefonů s operačním systémem od společnosti Google, ovládaný prostřednictvím kvalitní-
ho dotykového displeje. Snadno si poradí s přehráváním videí i ve formátech, jako je DivX nebo Xvid. Zapomeňte tedy na složité převá-
dění formátů jen proto, aby si s nimi poradil váš telefon. Nechybí 3,5mm jack na připojení sluchátek a vzhledem k slotu na MicroSD 

karty s kapacitou až 32 GB se vám do tohoto telefonu vejde skutečně hodně. K rychlému připojení na internet jsou připravené technologie 3G a HSDPA, bez 
problému je i připojení k bezdrátové síti wi-fi. Samozřejmě nechybí ani vaše oblíbené mobilní služby jako Gmail, mapy Google nebo YouTube. 

Soutěžní otázka: Umožňuje tento mobilní telefon přístup na sociální sítě?
Své odpovědi posílejte na e-mail: brixi@prosperita.info do 8. 2. 2011.
Z těch správných vylosujeme dvě, jejichž autoři obdrží v únoru model LG GT540 Optimus. 

www.lg.com

Vanilkové rohlíčky, vánočky, svařené víno, bramborový salát a silvestrovské chlebíč-
ky… Kdyby existovala na světě spravedlnost, kalorie přijaté v době vánočních svát-
ků by se neměly počítat. Bohužel tomu tak není, a tak se většina z nás v lednu bojí 
postavit na váhu a zápasí se zipem kalhot, které se přes svátky snad musely srazit. 
Naštěstí se napáchané škody dají celkem snadno napravit, a to i bez krutých a zdra-
ví škodlivých diet. Stačí dočasně zařadit do svého režimu následujících několik tipů 
a zimní kila se zaručeně nedožijí jara. 
Nehladovějte 
Ačkoliv jednodenní půst s dostatečným příjmem 
tekutin umožní organizmu odpočinout si 
a pomůže se stažením žaludku, delší hladovění 
není žádoucí. Z dlouhodobého hlediska vám 
totiž s hubnutím vůbec nepomůže − naopak zpo-
maluje metabolizmus. „Jíte-li příliš málo, místo 
hubnutí se po určité době redukce hmotnosti 
zastaví, protože tělo ve strachu, že bude hladovět 
dále, ukládá sebemenší příděl kalorií do tuko-
vých zásob na horší časy,“ vysvětlil MUDr. Pavel 
Šácha z internetové lékárny Prozdravi.cz

Jezte pravidelně
Rozhodne-li se někdo hubnout, často ho 
napadne, že svého cíle dosáhne díky vynechá-
vání některého denního jídla, např. snídaně 
nebo večeře. Nebo vydrží celý den o zelenině, 
ale večer ho přepadne vlčí hlad a vybílí ledni-
ci. Ať už zvolíte jeden, nebo druhý, riskantně 
si pohráváte se svým metabolizmem. 

Choďte pěšky 
Pravidelné sportování je samozřejmě tím nej-
lepším způsobem, jak se zbavit nechtěných kil. 
Ovšem jestli jste až dosud necvičili, pravděpo-
dobně se vám nebude chtít koupit si perma-
nentku do fitness centra nebo začít denně běhat. 
Dobrá zpráva je, že výsledků můžete dosáhnout 
i s daleko menší námahou. Stačí vědomě přidat 
každý den krátkou procházku. Můžete třeba 
vystoupit cestou do práce o dvě zastávky dřív 
nebo zapomenout, že máte v domě výtah. 

Vynechejte sladkosti
Chuť na sladkosti je postrachem všech, kteří se 
snaží zhubnout. Může mít několik příčin a svoji 
roli hraje i inzulin a stres. „Stres komplikuje 
práci trávicí soustavě. Máte už dávno hlad, ale 
žaludek je vlivem stresu stažený a trávicí šťávy 
se téměř nevylučují, takže na pořádné jídlo 
nemáte ani pomyšlení. Jediné, co jste schopni 
do sebe dostat, je sladkost – její trávení nebý-
vá pro tělo náročné,“ vysvětlil MUDr. Pavel 
Šácha z internetové lékárny Prozdravi.cz. 

Netrapte se bez pomoci
V lékárnách existuje celá řada pomocníků, kteří 
vám s hubnutím pomohou. Vyzkoušet můžete 
třeba metodu jihoafrických domorodců, kteří na 
lovu neměli čas jíst, proto přežvykovali rostlinu 
Hoodia gordonii, která snižuje chuť k jídlu 
a pomáhá vyrovnat hladinu cukru v krvi. Vy je 
můžete následovat, protože výtažek zázračné 
rostlinky je nyní k dispozici ve spreji Diet-
ceutical Hoodia Spray. Za 339 Kč ho seženete 
v internetové lékárně Prozdravi.cz. Pokud jste 
vzali vážně sportování, se spalováním tuků 
a regenerací organizmu po cvičení vám pomůže 
doplněk stravy Fitme Slim& Burn. Významně 
napomáhá zvyšovat sportovní výkonnost tím, že 
urychluje přísun kyslíku do buněk a podporuje 
přeměnu tuků v energii. K dostání je taktéž na 
Prozdravi.cz, dávka na 1,5 měsíce za 340 Kč. 

Přidejte tekutiny
Hlad je převlečená žízeň, říká staré rčení. Proto 

vám s hubnutím pomůže, zvýšíte-li příjem 
tekutin. Postavte si na pracovní stůl láhev 
s vodou, budete-li ji mít na očích, vypijete 
víc. Do vody můžete přidat pár kapek šťávy 
nebo vymačkat citron. Dobrým pomocníkem 
jsou také zelené a bylinkové čaje, které fun-
gují močopudně a pročisťují organizmus. 

Choďte včas spát
Výzkum chicagské univerzity prokázal, že lidé 
držící redukční dietu, kteří spali denně 8,5 
hodiny, ztratili o 55 % více tělesné váhy než 
ti, kteří spali 5,5 hodiny. „Nedostatek spán-
ku totiž upravuje v těle produkci hormonů 
leptin a ghrelin. Leptin říká mozku, že jste 
sytí a po probdělé noci jeho produkce klesá, 
zatímco se zvyšuje produkce ghrelinu, který 
vyvolává hlad,“ uvedl MUDr. Šácha. Pokud 
biologie nepatří mezi vaše koníčky, argumen-
tem může být fakt, že čím dříve půjdete spát, 
tím menší je pravděpodobnost, že vás večer 
přepadne hlad nebo nutkavá chuť na sladké. 

Hřešit je lidské
Největší dietní chybou je vzdát zdravý životní 
styl po prvním prohřešku. Týden se přísně 
hlídáte a v neděli nevydržíte a sníte dva žloutkové 
věnečky. Druhý den máte obrovské výčitky 
svědomí a řeknete si, že nemáte žádnou vůli 
a že už nikdy nezhubnete, a špatný pocit zajíte 
čokoládou, protože teď už je to jedno. Všechno 
špatně! Hřešit je lidské a málokdo má pevnou 
vůli dodržet svá dlouhodobá předsevzetí.  (tz)

Pár dobrých tipů, 
jak bez trápení shodit povánoční kila 
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Jdete do nemocnice na banální operativní zákrok s dobou hospitalizace jeden týden, ale 
nakonec zůstanete v nemocnici třeba i třikrát déle. To je ještě ten lepší důsledek nozoko-
miálních infekcí, neboli infekcí spojených s lékařskou péčí. Podle dostupných statistik sou-
visí s těmito infekcemi téměř desetina hospitalizací delších než dva dny. Tato část ovšem 
spolkne 41 % z celkových nákladů na hospitalizace. Při průměrné délce hospitalizace 
23 dnů pak činí denní náklady na jednoho pacienta s nozokomiální infekcí 443 eur, tedy 
dvojnásobek ve srovnání se standardní hospitalizací. 
Téměř 9 % případů nakažení nozokomi-
ální infekcí pak končí úmrtím pacienta. 
Nozokomiální infekce vznikají v souvislosti 
s lékařským ošetřením či vyšetřením a projeví 
se během pobytu nebo krátce po propuštění 
pacienta z nemocničního zařízení. Nákaza 
výrazně ohrožuje bezpečnost pacienta a pro-
dlužuje jeho pobyt v nemocnici v průměru 
o 16 dní. Podle epidemiologické zprávy ECDC 
v Evropské unii druhotné náklady spoje-
né s prodlouženou pracovní neschopností 
pacientů pak dosahují 1,4 miliardy eur ročně.

„Nozokomiální infekce představují nejzávaž-
nější a nejdražší epidemiologický problém 
civilizovaných zemí. Bohužel na rozdíl 
od většiny z nich je ale v České republice 
dlouhodobě ignorován, a to na úrovni celého 
zdravotnického systému. Management 
zdravotnických zařízení sice intenzivně 
upozorňuje na nedostatek financí potřeb-
ných k řešení nozokomiálních infekcí a klade 
stále vyšší nároky na rozpočty zdravotních 
pojišťoven, přitom ale podle zkušeností 
ze zahraničí lze minimálně celou třetinu 
nákladů ušetřit pouhou prevencí a důsled-
ným sledováním přijatých opatření,“ sdělila 
RNDr. Renata Podstatová, předsedkyně 
Společnosti prevence nozokomiálních nákaz.
Klíčovým problémem v České republice, 
který neumožňuje nozokomiálním infekcím 
efektivně čelit, je absence jak standardních 
definic a kritérií těchto infekcí, tak jednotné 
metodiky pro jejich sledování a hlášení. V dů-
sledku tak chybí legislativní zázemí, které 
by v hodnocení kvality péče zdravotnických 

zařízení zohledňo-
valo výskyt nozo-
komiálních infekcí, 
a motivovalo je tak 
právě k systema-
tickému zavádění preventivních opatření.
Z hlediska prevence je společným problémem 
českých zdravotnických zařízení zejména 
nízká kapacita pro izolaci pacientů, chybějící 
pravidla pro hygienu rukou ošetřujícího per-
sonálu, nedostatečné zásady bariérové techni-
ky a nedůsledná kontrola jejich dodržování.
„Jako velmi účinný prostředek pro snížení 
výskytu nozokomiálních infekcí se ve světě 
prosazuje používání jednorázového operační-
ho krytí, oblečení a pomůcek. K minimalizaci 
infekčního rizika v období hospitalizace po 
operačním výkonu výrazně přispívá důsled-
né používání kvalitních rukavic, ovšem za 
předpokladu dodržování hygieny a asepse při 
jejich oblékání a výměně,“ doplnil Mgr. Petr 
Hložánek, marketingový manažer ze společ-
nosti HARTMANN–RICO. (tz)

Strašák nozokomiální infekce 

  

Odhad kolik stojí NN v ROdhad kolik stojí NN v R

Základní vzorec pro výpo et ekonomických ztrát Základní vzorec pro výpo et ekonomických ztrát 
ve zdravotnictví:ve zdravotnictví:
náklady = V x T x Nnáklady = V x T x N

V-celkové pr m rné náklady a l žko a denV-celkové pr m rné náklady a l žko a den
T-pr m rná doba prodloužené hospitalizace ve dnech u jedné NNT-pr m rná doba prodloužené hospitalizace ve dnech u jedné NN
N-po et NN za daný rokN-po et NN za daný rok

NN u cca 8-10% hospitalizovaných pacientNN u cca 8-10% hospitalizovaných pacient
cca 9 000 K  za jednu NN cca 9 000 K  za jednu NN (l žkoden,plat personálu, další dg vyšet ení, ATB, SZM, prádlo...)(l žkoden,plat personálu, další dg vyšet ení, ATB, SZM, prádlo...)

ZZ 600 l žek, 20 000 hospital/rok = 18 mil.ZZ 600 l žek, 20 000 hospital/rok = 18 mil.
ZZ 1200 l žek, 40 000 hosp/rok = 36 mil.!!!ZZ 1200 l žek, 40 000 hosp/rok = 36 mil.!!!

Společnost LG Electronics, která je světo-
vým lídrem a technologickým inováto-
rem v domácích spotřebičích, spotřební 

elektronice a mobilních komunikacích, před-
stavila na výstavě CES v americkém Las Vegas 
vize domácích spotřebičů až do roku 2014.
Společnost LG předpokládá v roce 2011 dvou-
ciferný růst a prodeje v celkové hodnotě 20 
miliard USD. Do roku 2014 se chce společnost 
stát jedničkou mezi výrobci domácích spotře-
bičů. Cílem k tomu má být udržení klíčových 
pozic v tradičních oblastech, jako jsou pračky 
a ledničky, ale také v nových segmentech, 
jako jsou čističky vody, vestavěné spotřebi-
če nebo prémiové kuchyňské spotřebiče.
„Tento rok vstupujeme do zcela nové éry domá-
cích spotřebičů. Dostali jsme se do okamžiku, 
kdy spotřebiče získávají komponenty, které 
dříve byly jen doménou počítačů. Tak jako 
se IT dostávalo do automobilů v minulých 
letech, se právě teď IT dostává do domácích 
spotřebičů. LG je přitom jedním z motorů, 

které novou éru inteligentních spotřebi-
čů započaly,“ uvedl Martin Malý, tiskový 
mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 
I v roce 2011 se LG soustředí na technolo-
gie, které dávají společnosti výrazný ná-
skok před konkurencí. U praček se jedná 
o technologii Direct Drive™, u lednic je to 
pak Lineární kompresor. Dále společnost 
plánuje zvýšit energetickou účinnost všech 
přístrojů o více než 30 %. Tím překročí veš-
keré ekologické požadavky platné po celém 
světě, včetně Severní Ameriky a Evropy.
„Uživatelský přínos produktů společnosti LG, 
a v první řadě i reference našich spokojených 
zákazníků jsou pro nás velice důležité. Díky to-
muto přístupu se nejen naplňuje motto společ-
nosti LG „Lifé s Good“, ale značka samotná se 
stává pro mnoho lidí srdcovou záležitostí,“ uve-
dl Jaroslav Holcman, produktový manažer na 
bílou techniku společnosti LG Electronics CZ. 
LG plánuje růst v segmentu vestavěných spo-
třebičů, především v USA a Evropě. V tomto 

segmentu předpokládá LG tržby ve výši 1 
bilionu korejského Wonu (cca 900 milionů 
USD) již v roce 2015. LG rovněž plánuje rozšířit 
své portfolio v segmentu prémiových domácích 
spotřebičů. Smělé cíle společnost podporuje 
značným rozšířením marketingového oddělení 
a také pracovníků z výzkumu a vývoje. LG také 
neustále přezkoumává příležitosti pro strate-
gickou spolupráci s partnery z celého světa.
Jak budou vypadat spotřebiče budoucnosti? 
Ukázala to účast LG na výstavě CES 2011. 
Domácí spotřebiče s technologií THINQ™ se 
skládají celkem z pěti klíčových funkcí: Smart 
Grid, Smart Diagnosis™, Smart Access, Smart 
Adapt a Food Management. LG THINQ™ je 
technologie, která nemá obdoby a úplně mění 
způsob používání domácích spotřebičů. I při 
nasazení moderních technologií však na prv-
ním místě zůstává uživatelský komfort a důraz 
na jednoduché ovládání. První inteligentní spo-
třebiče budou dostupné již během roku 2011.

(tz)

LG odhaluje vize u domácích spotřebičů
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Navzdory sněhové kalamitě se v prvním prosincovém 
dni uskutečnilo setkání manažerek a podnikatelek s re-
dakčním týmem časopisu Prosperita a titulu Prosperi-
ta Madam Business. Hostitelkou byla partnerská firma 
LADY MODA Zdeňky Starnovské, která ve svém sídle 
v prostorách bývalé Galerie u Řečických ve Vodičko-
vě 10 v Praze připravila ženám milé překvapení. Bylo 
jím představení letošní zimní kolekce prestižních ně-
meckých módních značek BASLER a Gelco, které firma 
na českém trhu zastupuje. 
Ke sponzorům setkání patřila společ-
nost Yves Rocher Česká republika, která 
již léta okouzluje své zákaznice přírodní 
špičkovou kosmetikou, dále populární 
obchodní společnost COOP Centrum 
družstvo, největší nákupní centrála u nás, 
také Templářské sklepy Čejkovice, vinařské 

družstvo, které má ve svém sortimentu řadu 
vín, jež si oblíbily pro jemnost chuti právě 
ženy. Zastoupena byla cestovní kancelář 
Orbis link s úžasnou nabídkou zájezdů 
po moři v zimě, všem známé naklada-
telství Grada s publikacemi, jež nechybí 
v žádné firemní knihovně, i společnost KINSTON Ing. Bohumíra Krampery, která 

zde představila špičková rumunská vína 
pyšnící se řadou mezinárodních ocenění. 
Přehlídka modelů zmíněných módních zna-
ček si získala sympatie přítomných dam ne-
jen nápaditostí, dokonalostí střihů, kvalitou 
zpracování i použitých materiálů, ale i velmi 
působivými módními doplňky, které umoc-
ňovaly celkový dojem. Naši hosté, podnika-
telky a manažerky, se ve světě LADY MODA 
nechali doslova hýčkat perfektně vyhlí-
žejícími modely, které předvedly půvabné 
manekýnky s patřičnou noblesou a šarmem. 
Nelze se divit, že každé z dam přišla vhod 
možnost si bezprostředně po skončení pře-
hlídky nakoupit a radovat se okamžitě. Vy-
bírat bylo opravdu z čeho, ať již z konfekce, 
nebo z pestré škály módních doplňků, které 
se rovněž staly vyhledávaným artiklem. 
Protože vybírat zde bylo skutečně z čeho, 
nejedna z přítomných žen pak odcháze-
la bohatší nejen o nákupní tašku s logem 
LADY MODA, ale též o novou zkušenost, že 
i navzdory chybějícím proporcím štíhloun-
kých manekýn lze povýšit své sebevědomí 
výtečně padnoucím kostýmem nebo sáčkem, 
halenkou nebo jen elegantní šálou... 
LADY MODA  pod vedením majitelky Zdeň-
ky Starnovské a její zástupkyně JUDr. Evy 
Kubrychtové se jako jedna z mála firem 
zastupujících módní značky BASLER a Gelco 
ve střední a východní Evropě může pochlu-
bit Mezinárodní cenou za módní marketing 
udělovanou v německém Düsseldorfu. Že 

Prosinec patřil setkání 
s LADY MODA pod taktovkou Madam Business

▶
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jsou skutečnými profesionály ve svém oboru, 
o tom se zde zákaznice mohou kdykoli 
přesvědčit při individuálním nákupu nebo 
kupříkladu za pár týdnů na právě připravo-
vaném představení nové jarní a letní kolekce.  
Vydat se za módou barevného jara a horkého 
léta ačkoliv se člověk musí spokojit se sych-
ravým zimním počasím? A proč ne. Třeba 
právě letošní rok ozdobený jedničkami je 
tím pravým pro změnu image, pro vzkříšení 
partnerských vztahů nebo prostě jen pro 
získání příjemného pocitu, že se svému okolí 
dámy líbí více než kdykoli předtím. A zda 
oživit šatník? O tom se přeci nepřemýšlí!  

Pokud jste ještě v pražské prodejně ve 
Vodičkově ulici nebyly, přijďte se podívat, 
třeba jen na chviličku. Je to lákává příleži-
tost nyní už nejen pro dámy zkušené, ale 
i pro ty svěžejšího věku, protože i pro ně 
módní tvůrci v BASLER a Gelco připravili 
velice nápadité oblečení pro zaměstnání, 
volný čas i do společnosti. Setkání s LADY 
MODA jsou i toho dostatečným důkazem. 
Prostory LADY MODA jsou otevřeny 
všem ženám, které se chtějí líbit, dobře 
reprezentovat svoji firmu, být zkrátka in.

Jiří Novotný

foto Martin Šimek a Pavel Kačer

▶
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Ach ta bolest současné doby 
−  Worklife balance. Jak vy-
užívat čas efektivně a vy-

tvořit si prostor nejen pro práci?
Co se týká práce, mám čas naplánova-
ný na minuty. Doba elektronická tomu 
pomáhá (snad až příliš). Aby se ale 
plánovací kalendář nestal mým pá-
nem, mám tam vytvořeny 
prostory pro vyřizování 
emailů a pro tzv. „nepřed-
vídatelné“ události. Zbytek 
mi pak zaplňuje můj tým, 
manažeři a zaměstnanci 
podle potřeb. Dny jsou na 
všechno ale příliš krátké, 
zvlášť když řada jednání 
začíná až po 17. hodině, kdy 
vstávají mí kolegové z USA. 
Proto každý den zaha-
juji ranní prioritizací 
(co je opravdu potře-
ba ihned, strategické 
projekty atd.) a delegováním (s čím 
my může pomoci můj tým). 
Protože jsem ranní ptáče, zkouším si na 
sebe najít čas ráno, a pak taky vím, že 
večer a o víkendech musí hlava odpo-
čívat. Ne vždy se to ale daří, a tak se za 
sebe sama před sebou aspoň stydím.
Děti už mám velké a mám příjemný 

pocit, že se starají víc ony 
o mě. Ale mám taky skvělou 
mámu, která mě potřebuje, a to si pak 
uvědomuji, že starost o rodinu nekončí 
s dospělými dětmi. S manželem se věnu-
jeme všemu, co jsme předtím nestihli. 
Hlavně cestování. Každý rok naplánuji 
delší dovolenou a snažíme se dostat 

tam, kde je život jiný, 
s jinými hodnotami a taky 
tam nefunguje mobil.  
Moje radosti? Když jsem 
opouštěla kariéru v Praze, 
slíbila jsem si, že se v Brně 
vrátím ke svým kamará-
dům a sportům, které mi 
pomáhají regenerovat. Pro-
to kromě zahrádky a kola 
jezdím na dračích lodích. 
Je to týmový sport a na 
vodě potkávám spoustu 
bývalých přátel a soupeřů. 
Fyzička se lepší, a když 

20 pádel zabere naráz, je to adrenalin.
A taky se snažím vracet. Vracet, co do 
mne investovala moje rodina, babič-
ka, přátelé, učitelé. Snažím se podělit 
o to, co už umím ať už přednáškami 
nebo workshopy na školách, snažím 
se pomoci tam, kde je třeba. Proto-
že − já si na to prostě ten čas udělám.

PROSPERITA MADAM BUSINESS Žena, která se neztratí

Jak efektivně využít čas 

Eva Vacíková 
– HR Manager FEI Czech Republic

Právní servis
Jednostranné snížení mzdy zaměstnavatelem
Odpověď na otázku, zda je zaměstnavatel 
oprávněn jednostranně snížit zaměstnanci 
mzdu, závisí na způsobu, jakým byla mzda se 
zaměstnancem sjednána. 
Mzdové podmínky jsou nejčastěji dohodnuty 
přímo v pracovní smlouvě. V takovém případě 
nelze mzdu jednostranně zaměstnavatelem sní-
žit, jelikož smlouva představuje dohodu mezi 
účastníky a její obsah proto může být změněn 
opět pouze vzájemnou dohodou. Jestliže však 
zaměstnavatel určí zaměstnanci mzdu mzdovým 
výměrem (nebo ji stanoví vnitřním předpisem), 
tedy jednostranným úkonem mimo pracovní 
smlouvu, může také mzdu jednostranně snížit. 
Změnu mzdového výměru je však zaměstnavatel 
povinen oznámit zaměstnanci písemně předem 
a mzdu tedy nelze měnit se zpětnou účinností. 
Zaměstnanec zpravidla podepisuje pouze při-
jetí mzdového výměru a jeho souhlas s novými 
mzdovými podmínkami není nezbytný (nejed-
ná se totiž o dohodu, ale o jednostranný právní 
úkon zaměstnavatele). Zaměstnavatel je však 
samozřejmě povinen respektovat obecné zásady 
pracovněprávních předpisů, jako je např. zásada 
rovného zacházení se zaměstnanci či nemožnost 
snížit mzdu pod její minimální úroveň (viz na-
řízení vlády č. 567/2006 Sb.).

Iva Frömlová, advokátka, www.advokatCR.cz

Žijme teď
aneb
„Sakra, kde 
mám brejle!“ 
Místo, abych se v klidu věnoval výběru 
zboží v přeplněných regálech, šátrám po 
kapsách a v tašce, protože bez několika 
dioptrií si už připadám jako slepé kuře, 
co u cesty marně hledá rozsypané zrno. 
Jaképak zapírání, bez brýlí na čtení už 
dneska nenakoupím to, co chci, a rozhod-
ně ne za tu cenu, kterou slibují v akčním 
letáku. Vždycky pak dostanu vztek na 
obchodníky, kteří se podbízejí mladým 
a na dříve narozené zákazníky vůbec 
nemyslí, a nebo využívají jejich snížené 
schopnosti správně a rychle se rozhodovat. 

No, lepší už to nebude!
Když mě přejde nával 
vzteku a vrátí se dušev-

ní pohoda, zavzpo-
mínám na časy 
dávno minulé, 

kdy nakupování bylo o něčem jiném. 
Všechno se změnilo. Tam, kam jsme kdysi 
chodili do ošuntělé samoobsluhy, vyrostly 
obrovské hypermarkety, nebo se zrodi-
ly labyrinty nákupního centra. V nich se 
tlačí davy s hlubokými nákupními vozíky, 
jež bývají zpravidla naplněny až po okraj. 
Když někdy nostalgicky sleduji v televizi 
„Ženu za pultem“, vidím drátěné nákupní 
košíčky a přehlídku socialistického kon-
zumu v regálech, nemohu se neubránit 
údivu. Jak jsme tenkrát mohli přežít?
Víc než rozdíl v množství si však uvědomuji 
úplně jinou úroveň služeb, možností i potřeb. 
Čas je jinde a my také. Když jsem před čtvrt 
stoletím přišel do zeleniny, vystál si v zástu-
pu u pultu kratší, či delší frontu, byl jsem 
vydán zcela na milost a nemilost prodavači. 
Co nabral do sáčku, odvážil a vypočítal cenu, 
bylo zcela na něm. Teprve doma jsem zjistil, 
že některá rajčata jsou nahnilá, brambory 
prorostla plíseň, mrkev nevábného vzhle-
du je obalená hlínou. A celý nákup je, jak 
jinak, předražený o tři, pět i více korun. 
Proč se má mysl vrací? Protože lidé na to 
rádi zapomínají. Jak by se dnes tvářili, 
kdyby si v prodejně nemohli ovoce a ze-
leninu kus po kuse sami vybrat, navážit 
a na digitální váze hned zjistit i cenu? 

V socialistickém krámě, kde to tehdy pách-
lo shnilotinou (čerstvé výpěstky směřovaly 
nejprve do skladu), musel být zákazník 
rád, že vůbec požadované zboží měli.
Jak člověku přibývají léta, je napro-
sto přirozené, že se vrací do dob 
mládí a staré časy si idealizuje. 
Ve vzpomínkách ožívá to pěkné a tehdej-
ší těžkosti už ho netíží. Zdraví sloužilo, 
dobrá nálada nechyběla, i to počasí bylo 
mnohem lepší než teď. A pak není divu, 
že se mu skutečnost a výhled do budoucna 
zdají poněkud truchlivé. Kdekdo se pak 
uchyluje k láteření a blbé náladě. Ško-
da, protože s těmito „brýlemi mámení“ 
podléháme klamu. Nedokážeme prožít 
spokojeně přítomnou chvíli, přestože za 
pár let na ni budeme nostalgicky vzpo-
mínat jako na staré dobré časy. Takhle 
to prostě chodí u nás lidí bez ohledu na 
právě psané století, společenský sys-
tém, životní úroveň nebo barvu kůže. 
Nechci končit fatálně, pesimisticky, bezvý-
chodně. Připomínám si, že duchovní lidé 
vždy věděli, jak na to. Vždyť základem me-
ditace je prožívání přítomné chvíle, inten-
zivní si uvědomování teď. Není to z nouze 
ctnost. Je to vůbec nejlepší, co máme.

Pavel Kačer

f e j e t o n
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Jmenuje se skoro žensky, přesto je pro 
dámy i pro pány – nový mobil LG Opti-
mus Chic E720. Koncem loňského roku 

přibyl na český a slovenský trh jako novinka 
z portfolia společnosti LG Electronics, která 
je světovým inovátorem nejen v mobilních 
komunikacích. Jde o atraktivně vyhlížející 
smartphone a patří mezi tzv. chytré telefony. 
Ostatně – kdo by vyráběl hloupé? Doplňuje 
nejprodávanější model LG Optimus One. 
Sází na dotykový displej 
o úhlopříčce 3,2“, rozlišení 
HVGA (320 x 480 bodů). 
Využívá kapacitní techno-
logii, podporuje technologie 
multitouch a DLNA. Má pod-
poru rychlých dat HSDPA, 
samozřejmostí je WiFi, Blue-
tooth nebo GPS. Můžete jím 
nahradit i slušný fotoaparát.
A co je podstatné – tenhle 
mobil není jen pro mladé 
odborníky ani pro nejbo-
hatší firmy. Je to šikovný 
elegán s dostatkem argu-

mentů i provokativní modelka s chytrou 
hlavou… Za přijatelnou cenu nadmíru 
hodnot pro generaci dynamických uživatelů.
Ondřeje Oubrechta, technického manaže-
ra divize mobilní komunikace společnosti 
LG Electronics CZ, jsem se ještě zeptala:

Představený mobilní telefon jste zařadili do 
kategorie tzv. unisex – přesto se mi zdá, že 
díky některým charakteristikám bude více 

než vhodný právě pro ženy. 
Mohl byste je připomenout?
LG Optimus Chick  je stylový 
telefon s operačním systémem 
Android 2.2. Jeho zaoblený, 
super hladký a vysoce lesklý 
povrch uspokojí i ty nejnároč-
nější zákaznice. LG Optimus 
Chick se vyznačuje velkým 
a dobře čitelným displejem, 
výkonným procesorem 
600 MHz, samozřejmě nechybí 
podpora WiFi a GPS. Pro kva-
litní fotografie slouží 5MPx 
fotoaparát s autofokusem.

Operační systém Android 2.2 Froyo jsme 
rozšířili o funkce, které zásadně zjed-
nodušují a zrychlují používání telefonu. 
Nejlepším příkladem je možnost rozdělení 
všech programů do složek, umístění kon-
taktů z telefonního seznamu kamkoliv na 
plochu jako ikonu, tlačítka pro ovládání 
hlavních funkcí telefonu umístěná přehled-
ně v horní liště a v neposlední řadě nová 
LG klávesnice pro přesné a rychlé psaní.

Když mi spadne do vany, je 
naděje, že přežije?
Pokud telefon spadne do vody, která 
je bez příměsi agresivních látek, je ur-
čitá šance, že po vysušení bude nadá-
le fungovat. Nicméně musíte počítat 
s tím, že se zkrátí jeho životnost.

 Mobil má v sobě zabudovanou navigaci 
– neztratím se s ním ani v lese?
S LG Optimus Chick se neztratíte ani v lese. 
Telefon dokáže přijímat data o poloze 
z GPS satelitů a také pomocí mobilní sítě. 

připravila Eva Brixi

Chic je prima do ruky i do lesa

Jeden sen se pokouší proměnit v realitu GE Money Bank. Projekt Život nápadům 
pomáhá ženám začít podnikat. V říjnu banka projekt představila (v Prosperitě Ma-
dam Business) a zároveň se zavázala uspořádat pilotní semináře ještě před koncem 
roku 2010. Závazek splnila. 
Semináře se uskutečnily 13. a 14. prosin-
ce v Praze a setkaly se s nečekaně velkým 
zájmem žen. Naprostá většina z 35 účastnic 
hodnotila obsah seminářů, jejich zaměření 
i přednášející s velkým nadšením. Musím 
říci, že nás mile překvapila rychlost, s jakou 
účastnice semináře zaplnily. Také se uká-
zalo, že do budoucna je zájem především 
o specializovaný seminář na téma obchod 
a marketing. Nedalo mi to a několik slovních 
hodnocení jsem pro vás vybral. Také grafy 
a fotografie mluví jasnou řečí. Jsme tomu rádi. 

Roman Frkous, ředitel komunikace GE Money Bank, a.s.

(tz)

Nebojte se podnikat!

Co napsaly účastnice seminářů:

„Moc děkuji za skvělý den plný pozitivní energie a skvělých 
setkání zajímavých lidí.“

„Projekt mě nadchl a držím vám palce. Uvítala bych i seminář, 
který by poradil, kde a jak hledat příležitosti k podnikání.“

„Děkuji za přínosný den, který motivuje spoustu žen ‚jít 
kupředu‘. Ráda vás budu podporovat a doporučovat dále.“

Ondřej Oubrecht
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Zeptáte-li se našich čtenářek, co si vybaví pod značkou COOP, 
určitě se dovíte, že je to pohoda, radost, kvalita, spolehlivost, 
vstřícnost. Zkrátka: Všechno dobré. Slogan, který se nám jako 
součást televizní reklamy již vryl do paměti. Jeho význam má 
několik rovin včetně té, která se vztahuje k budoucnosti.
Družstevní skupina COOP dnes představuje 
57 spotřebních družstev sdružených ve Svazu 
českých a moravských spotřebních družstev, 
dvě nákupní aliance COOP Centrum (Praha) 
a COOP Morava (Brno), dále Manažerský in-
stitut COOP a 11 družstevních středních škol 
a některé další společnosti s majetkovou účas-
tí SČMSD. Značka COOP také představuje 
nejhustší síť prodejen potravin u nás, ostatně 
do loňského roku procházely náročným 
rebrandingem a mnohé zajímavé se chystá.
Pozornost budou jednotlivé prodejny věnovat 
nabídce čerstvého ovoce a zeleniny, kte-
ré by mělo přilákat zájem mnoha nových 
zákazníků. Rostoucí význam má sortiment 
místních výrobců pod označením český 
výrobek. Nezaměnitelné poslání v souvislosti 
s udržováním věrnosti klientely mají vlastní 
značky. A dnes už také silný marketing, který 
podpořil image zmíněných čtyř písmen.
Služby, jimiž hodlají družstevníci za-
ujmout, se budou rozšiřovat. Zkušenosti 
ukázaly, že i v nejmenších vesnicích jsou 
stále využívanější operace na platebních 
terminálech, třeba CashBack, GP Mobi-
le, i obyčejné úhrady platební kartou.
Své opodstatněné místo mají družstevní 
prodejny v menších obcích, kde se v poslední 

době řeší problém s potravinovou obsluž-
ností, ke slovu se dostává nový koncept 
obchodního podnikání právě zde. Spo-
čívá v komunikaci Skupiny COOP a obcí 
a základem je dotační aktivita státu. 
Praxe ukázala, že se malým obchodům, 
dokonce i nově postaveným, na venkově 
může dařit. Ostatně obcí do 2000 obyva-
tel je v ČR 5603 a žije v nich 2,7 milionu 
obyvatel, to je 26 % naší populace. Ne 
každý může nebo chce jezdit na týden-
ní či měsíční velké nákupy do centra. 
Smysl obchodu na vesnici tudíž je – obchod 
se znova stává součástí životního stylu. 

Podporuje a rozvíjí denní 
nákup čerstvého zboží, 
jinými slovy jde ve šlépě-
jích zdravějšího trendu 
stravování, je dostupný 
starším lidem a maminkám 
s malými dětmi. Představuje 
prostředí, kde se lidé rádi 
a pravidelně setkávají, jeho 
sociální poslání je takřka 
nezastupitelné. Nemalou roli 
hraje také ekologie: zboží 
putuje za lidmi, a ne naopak. 
Skupina COOP vešla do 

jednání s obcemi – ty s rozvážným vede-
ním pochopily, že mít prodejnu v obci je 
přínosem. Znamená zvýšení bonity místa, 
menší odliv obyvatel, ba ještě více, podněcuje 
i novou výstavbu, stěhují se další občané. 
Naskýtá se otázka − když může obec dotovat 
plavecký bazén, nemusí být marné dotovat 
i prodejnu, byť se rozpočty snižují. Hozená 
rukavice, ale s jasnou informací pro další 
roky: směr, který se stane pro malá sídla 
životabudičem. Jedním z předpokladů je po-
skytovat pod hlavičkou COOP nejlepší služby 
široko daleko. A to je cíl nejen pro rok 2011.

Eva Brixi  ¶

COOP pro chytré prodejny


