
Klasicky před koncem roku
Eva Brixi

Když podzim píše
Svoje řádky

A doma dbáme na pořádky
Je nebe lehce růžové

Jak naše touhy bláhové
Okvětní lístky tramvají
Mezi kabáty se míhají

A mlhy v městě padají
Cik cak mezi kavárenské chvilky

Počasí láme touhy nepoznané
Ví kdo

Co se mi honí v hlavě
A což teprve v srdci

Věčné mámení
A kontinenty nepoznané

Plískanice magické
To není až tak tragické
Statné duby ztrácí listí 

Nad vodou už drží zemi v hrsti
My pláčeme deštěm

Zatím nezrozeni
Obálka bílá ztracená na chodníku

Věští rozuzlení
Otvírám ti ústa

Plná výmluv
Ulice zšedlá ale není pustá

Dálkové ovlávání nebes
Už sype vanilku a skořici

A my dva milenci
Tvoříme zas ideální dvojici

www.madambusiness.cz Žena, která se neztratí

prosinec 2017

Lenka

Graf
Potřeba pomáhat lidem a zpěv

mě provází celý život
rozhovor na stranách 10–11

Lenka

Graf
Potřeba pomáhat lidem a zpěv

mě provází celý život
rozhovor na stranách 10–11

INZERCE



2

české hodnoty

www.madambusiness.cz

Hasičská vzájemná pojišťovna letos oslavila
významné výročí. Jak by se dala rekapitu-
lovat doba od znovuzaoložení pojišťovny
v roce 1992?

Po skončení státního monopolu byl dán prostor
soukromému podnikání v pojišťovnictví, a stej-
ně jako tomu bylo v jiných oborech, bylo i v po-
jišťovnictví třeba postupně nastavit pravidla
a zákonné úpravy, které pojišťování v Čes ké re-
publice přivede na evropskou úroveň. Zname-
nalo to, že Hasičská vzájemná pojišťovna muse-
la, za roky své novodobé existence, překonat
řadu problémů, které přinášelo liberalizované
prostředí pojišťovacího trhu, silná konkurence,
regulační normativy, a samozřejmě i sama pří-
roda. Například velké povodně v roce 1997
a 2002 prověřily nejen zdatnost a obětavost
dobrovolných hasičů, ale i jejich pojišťovny. 

Jste však jedním z nejstarších pojišťovacích
ústavů v Evropě, protože pojišťovna vlast-
ně vznikla už v roce 1900. Co z tehdejších
myšlenek jí zůstalo ve vínku i dnes?

Stejně jako v době svého vzniku, je i dnes Ha-
sičská vzájemná pojišťovna stoprocentně če-
skou pojišťovnou bez účasti zahraničního ka-
pitálu a stejně jako tehdy je úzce spjata se
sbory dobrovolných hasičů, které podporuje
v jejich zásahových i sportovních činnostech.
Důsledně pečuje i o zachování svých dalších
tradic – vstřícnost ke klientům, poctivost
v jednání, rychlé řešení pojistných událostí
a kvalitní zajistný program. 

Máte silné postavení na venkově i mezi
drobnými živnostníky, s dobrovolnými hasi-
či spolupracujete velmi intenzivně. Co
všechno si pod tím lze představit?

Zaměřujeme se především na obyvatele venko-
va a menších obcí, střední a malé podnikatele
a živnostníky, a přesto, že nepatříme mezi nej-
větší pojišťovny, můžeme jim nabídnout mo-
derní pojištění, která jsou připravena s ohle-
dem na jejich stále se měnící potřeby. V oblasti
pojištění vozidel je to naše Autopojištění, pro
pojištění soukromého majetku movitého i ne-
movitého, včetně běžné občanské odpovědnos-
ti, nabízíme nové Komplexní pojištění občanů,
které v kombinaci s Rodinným úrazovým po-
jištěním poskytne našim klientům spolehlivé
a přiměřené pojistné krytí. Poslední novinkou
je pojištění Fortel, které jistě ocení především
drobní podnikatelé, kteří nemají tak vysoký
obrat a které zohledňuje především jednodu-
chost sjednání a variabilita produktu.

Nejen pro dobrovolné hasiče, 
ale i hasičky...
Jaký má kredit mezi klienty? Co nabízí kromě klasických pojistných
produktů? Na koho cílí? A jaké hodnoty ve své filozofii vyznává?
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., jde pojišťovacím trhem svou
osobitou cestou. Zakládá si na tom, že je subjektem s českým
kapitálem a že je historicky spjata s dobrovolnými hasičskými sbory
této země. Je to pouto silné a inspirativní. O tom je i rozhovor
s Ing. Vladimírou Ondrákovou, předsedkyní představenstva:

Ing. Vladimíra Ondráková
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Se svěžím nápadem se představila na letošním
Designbloku v Praze koncem října česká společnost
USSPA, výrobce vířivek a termálních bazénů.
Veřejnosti prezentovala svůj nový projekt nazvaný
reLife. Ten navrací do života to, co zbývá z výroby,
a tak vlastně z odpadu vytváří designové hračky
v podobě zmrzlin a dortíků, bonbonů a jiných
lákadel... Svou mnohotvárností tyhle líbivé věcičky
podporují kreativitu a dávají průchod fantazii i chuť
tvořit. Původně nespotřebovaným zbytkům
materiálů vdechují novou duši, poselství malé
udržitelnosti. 

Jaká je podstata této hry? Tak jako vrací spa chuť do ži-
vota, obnovuje energii a regeneruje tělo po každodenním
působení stresu, nový projekt navrací k potěšení člověka
to, co dříve končilo v nenávratnu. USSPA znovu potvrdi-
la, jak velký význam hraje v jejím pojetí „věcí“ český
autorský design; v tomto případě ke spolupráci oslovila
mladého autora Vojtěcha Podlesného. V jeho ztvárnění
našly nové uplatnění odřezky dřeva z výroby opláštění
a doplňků spa, zbylý akrylát z lisování skořepin nebo od-
střižky odolné textilie, která se používá na termokryty ví-
řivek a bazénů. „Působíme v místě, které nám je i domo-
vem, velmi hluboce tak vnímáme svou zodpovědnost
vůči okolí, společnosti a životnímu prostředí,“ vysvětlila
ředitelka a spolumajitelka rodinné firmy USSPA Kateřina
Kadlecová, jak se zrodilo malé pohostinství, pastva pro
oči i předměty inspirující k přemýšlení. Eva Brixi

Smlsněte si na designu

Zcela speciálními druhy pojištění
jsou produkty určené pro poji-
stnou ochranu členů sborů dobro-
volných hasičů. Tam jsme schopni
výhodně pojistit nejen jejich spor-
tovní a tréninkovou činnost, ale
i práci s dětmi a mládeží, a samo-
zřejmě i rizika při výkonu zásahové
činnosti jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obce.

Kolik hasičských sborů má u vás
uzavřenou smlouvu o spolupráci?

K dnešnímu dni máme uzavřeno
se Sbory dobrovolných hasičů
4872 smluv. Cílem pojišťovny je
neustále inovovat stávající nabíze-
né produkty a oslovovat tím tyto
sbory tak, aby se zvyšovala propo-
jištěnost právě s touto cílovou sku-
pinou. Velké poděkování patří vět-
šině z vás, těm, kteří s námi
spolupracujete.

Mezi hasiči jsou i ženy. Předpokladem je
vynikající kondice, a to nejen fyzická, ale
i psychická. Co na nich obdivujete?

I ženy, stejně jako muži, denně dokazují své
nasazení a odhodlanost, mnohdy s obrovskou
odvahou právě proto, že ve většině případů jde

o „hasičky“ maminky a babičky... Také proto
dokážou bojovat jako lvice... postavit se a čelit
nepříznivým situacím, které řeší s chladnou
hlavou. Nezbývá jen zatleskat těmto odvá-
žným ženám a jejich reakcím, jak rychle
a správně se umí rozhodnout v krizových situ-
acích, tak, aby vše dopadlo co nejlépe a s co
nejmenšími následky. Má podpora a velké po-
děkování patří právě těmto ženám-hasičkám.

Ve filozofii pojišťovny je silně za-
kotveno vlastenectví, vztah
k opravdovým hodnotám a úcta
k domácím výrobcům i poskytova-
telům služeb. Vážíte si umu našich
lidí a snažíte se, aby to vnímalo co
nejvíce spoluobčanů. I proto jste
například již třetím rokem partne-
ry soutěže českých potravinářů
Česká chuťovka. Jakou zkušenost
vám přinesla letos?

Toto partnerství mi je potěšením
a velice si vážím toho, že naše pojiš-
ťovna má možnost být již 3. rokem
partnerem České chuťovky a že toto
„ryze české přátelství“ se čím dál
tím více prohlubuje. Ani tentokrát
nechyběla pojišťovna při přípravách
letošního ročníku, na žádné dopro-
vodné akci, ať už na tiskových kon-
ferencích, či samotném vyhlášení
České chuťovky. Mohu říci, že kva-

lita a české výrobky potvrzují pravidlo, že co je
české, to je dobré, ne-li výtečné. I naše pojiš-
ťovna, která letos oslavila 25. výročí znovuob-
novení pojišťovací činnosti, je důkazem toho,
že myšlenka z počátku minulého století může
přežít, přizpůsobit se a prosperovat v otevře-
ném a dynamickém prostředí, a tím držet „čes -
kého ducha“ v pojišťovnictví.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi
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Žena krásná
a pozoruhodná

Dostala se mi do ruky publi-
kace Isabelly Hančlové, již vě-
novala životu své maminky,
osobnosti, již zná každá kos-
metička, Olze Knoblochové.
Kniha se jmenuje Olga Kno-
blochová Lady Dermacol.
Začetla jsem se do ní vášnivě
v touze dovědět se, co je
podstatou jejího celoživotní-
ho úspěchu, jejího nezamě-
nitelného šarmu, pozitivní
energie i radosti ze života.
Zajímalo mne to o to více,
protože Olgu Knoblocho-
vou jsem kdysi také zpoví-
dala, právě v souvislosti
s Dermacolem, rozhovor
vyšel, a pamatuji se na jed-
no: učarovala mi nejen jako odbornice, ale jako dáma, která cítí a chápe
souvislosti života. Je to výjimečná žena, která může být pro nás mnohé
studnicí inspirace i odvahy. Budete-li mít to štěstí jako já, neváhejte
a okamžitě otevřete. Eva Brixi

Máte své tajné přání?
Já ano. Ale jak jsem zjistila, není jedno, ale je těch přáníček nějak moc.
Ne že bych byla nenasytná, ale možná bych toho chtěla někdy až příliš.
Malé i velké sny nosím kdesi uvnitř vlastního já, jsou to má tajemství,
na která často myslím. Kdybych je někomu vyjevila, asi by si myslel, že
jsem blázen. Což o to, to by ani tak nevadilo, spíš hledám cestu, jak
aspoň některá z nich uvést opravdu do života. Vím také, že mi s tím ni-
kdo nepomůže, a že se budu muset spolehnout především sama na se-
be. A možná je to tak správné. Člověk si toho štěstíčka, které ho pak na-
jednou potká, bude víc vážit. 
Jedno přání však prozradím: myslím, že by nám pomohlo, kdybychom
více spolupracovali a chápali jeden druhého. Kdybychom se víc usmíva-
li a místo problémů viděli příležitosti. Kdybychom se nedívali černobíle.
A hledali kompromisy. V nich bývá totiž obsažena vzájemná úcta. 
Přeji vám, milé čtenářky a čtenáři, aby se vám plnilo úplně všechno,
a nejen pod vánočním stromečkem. Eva Brixi

Jak překonat negativní
emoce a myšlenky

Zápasíte s obavami, závistí, žárlivostí, pocity méněcen-
nosti? Býváte pesimističtí, zlostní, nedůvěřiví nebo kri-
tičtí? Ztrácíte sebedůvěru? Naučte se ovládnout své
myšlenky, které jsou klíčem k vašim pocitům, a najít
cestu ke spokojenému a šťastnému životu. Dozvíte se,
jak emoce vznikají, jak si přivodit ty příjemné, získáte
také rychlé tipy pro dobrou náladu pro každý den.

Doporučujeme vám 
kosmetickou poradnu GERnétic 
na www.madambusiness.cz

Tip Grady

pozdrav redakce / naše nabídka
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Do čeho byste letos 
ráda investovala?

Renata Koloušková
Kompek, kombinát pekařské
a cukrářské výroby, spol. s r.o.
obchodní ředitelka

Byla bych vděčná, kdyby byl den o ho-
dinu delší, hlavně nyní, před prosinco-

vými svátky. Veškerý náš čas věnujeme zásobování trhu ve Středo-
českém kraji a Praze, což je naše největší investice, která vyžaduje
jasný plán i dobrou operativu. Také bych si přála mít dostatek času
i po Vánocích, abych se už v lednu mohla pustit do přípravy Veli-
konoc, které jsou pro pekárnu druhým nejnáročnějším obdobím.
A během celé zimy se budeme intenzivně věnovat inovaci výrobků,
a do ní bychom rádi, celý náš tým, vložili hodně pozitivní energie
a dobrých nápadů. Víme, že se to vyplatí.

Myslíte si, že by u nás mělo
více žen podnikat?

Petr Manda
Firemní bankovnictví ČSOB
výkonný ředitel

Rozhodně jsem zastáncem co nejsil-
nějšího zastoupení žen v českém pod-
nikatelském prostředí. Ženský pohled

na věc a intenzivní zapojení srdce výrazně obohacuje svět českého
businessu. V neposlední řadě mají ženy vyváženější vztah k riziku
nežli muži, což je nám bankéřům sympatické.
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Produkce Svatomartinského
vystoupala z nuly až na letošních
neuvěřitelných 2 200 000 lahví.
Svátek svatého Martina a první den
ochutnávek tohoto vína již máme
za sebou, ale vypito vše ještě určitě
není. Tak si připomeňme:

Svatomartinská vína mohou být bílá, růžová
i červená, z našich raných odrůd Müller Thur-
gau, Veltlínské červené rané, Muškát morav-
ský, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zwei-
geltrebe. Z nich proto, že u nás dozrávají dříve
a vinaři z nich zvládnou včas vyrobit lahodný
mok. Bílá a růžová jsou extrémně ovocná
a svěží. Stejně tak červená vína, která se velmi
často připravují metodou tzv. karbonické ma-
cerace. To je speciální způsob, jak z modrých
hroznů vyrobit červené víno bez macerace na
slupkách. Díky tomu jsou i červená vína ex-
trémně ovocná a sametová, bez tříslovin a je
vhodné podávat je lehce nachlazená.
Aby mohl vinař opatřit lahev svého vína
známkou Svatomartinské, nestačí jen
chtít a připojit se k této obnovené tra-
dici. Pod touto značkou lze vyrábět,
jak jsme již naznačili, pouze vína vy-
braných raných odrůd. Odrůda ale
není všechno. Důležité také je, aby ví-
na byla suchá a měla odpovídající
kvalitu a vlastnosti, jako jsou právě
svěžest a ovocitost. Na to každoročně
dohlíží odborné komise, které roz-
hodnou, zda daný vzorek odpovídá
požadavkům a může známku Svato-
martinské používat. 
Svatomartinská vína jsou označena
logem Martina na koni, a to na etike-
tě, kam se známý motiv přesunul ze
záklopky či šroubového uzávěru lah-
ve. Na jeho původním místě bude
symbol skleničky v národních bar-
vách, jak od letošního roku určuje vi-
nařská legislativa.

Abyste si však mohli vychutnat přirozenou
svěžest mladého vína, měli byste je spotřebo-
vat nejpozději do jara. Při výrobě i oslavách
Svatomartinského samozřejmě nechybí ani
ženy. O jejich vztahu k vínu jsem hovořila
s ředitelem Vinařského fondu Ing. Jaroslavem
Machovcem:

Tradice Svatomartinského vína se košatí.
Přibývá vinařů, kteří se rádi pochlubí tímto
vínem. Je mezi nimi i několik žen. Uvedete
příklad?

I když se zdá, že povolání vinař je takřka výluč-
ně mužskou záležitostí, opravdu tomu tak není.
Jsou mezi námi i ženy vinařky, které se odbor-
nou erudicí a znalostmi plně vyrovnají mužské
části. Samozřejmě vyrábějí i Svatomartinská ví-
na. Je to například paní Prátová z Josefova, paní
Bednaříková z Velkých Pavlovic a paní Křížová
z Viničných Šumic. Dále ve Víně Blatel pracuje
jako hlavní technolog paní Šantavá. Rovněž
i v dalších vinařstvích se ženy podílejí na výro-
bě a přípravě Svatomartinských vín.

Vztah žen k ušlechtilému nápoji se v České
republice prý mění. Jak?

Ženy jsou podle našich průzkumů velmi důle-
žitými při rozhodování o koupi vína. Mají
zkrátka víno rády a dle jejich názoru se v mno-
ha případech řeší nákup vín do domácnosti.

Samozřejmě dnes ženy jednoznačně vyjadřují
své preference v oblasti vína.

Také jste nedávno naznačil, že už dámy 
nechodí tzv. jen na kávu, ale také na víno.
Je to skutečně tak? 

Je to tak. Dámy samozřejmě dál chodí s kama-
rádkami a přítelkyněmi na kávu, ale dnes už
můžeme slyšet při dotazu, kam že směřují, rov-
něž odpověď „ jdeme s holkama na víno“. Víno
je už zkrátka příjemnou součástí vzájemného
setkávání dívek a dam a my vinaři jsme za to
rádi. Víno je nápoj velmi společenský a přispívá
k dobré náladě při mnoha příležitostech.

Svatomartinské slavnosti jsou spojovány
s uvolněním mysli, veselím, pohodou. Rov-
něž s gurmánskými zážitky, především
s pečenou husou, knedlíky či lokšemi a ze-
lím. Ochutnávka vín je příjemnou samo-
zřejmostí. Ženy v tomto „procesu“ hrají
nezastupitelnou roli – nejen jako kuchařky
a hostitelky, ale také svou empatií, laska-
vostí, rozverností. Umí vytvořit prostředí,

kde stres a shon nemají co dělat.
Určitě to stojí za pozornost v dneš-
ním uspěchaném životním stylu...

Tak to mohu jenom potvrdit. Vše, co
je výše uvedeno, je naprosto vyčerpá-
vající.

Něžná polovina lidstva si ráda při -
ťukne růžovým vínem. Jaká se letos
mezi Svatomartinská dostala?

Svatomartinské růžové a klarety lze
vyrábět pouze ze tří odrůd Svatovavři-
necké, Modrý Portugal a Zweigeltrebe.
Letos bylo celkem 113 vzorků růžo-
vých vín a klaretů. Z tohoto množství
55 vzorků z odrůdy Svatovavřinecké,
10 z odrůdy Modrý Portugal a 48
z odrůdy Zweigeltrebe.

ptala se Eva Brixi ❚❚❚

Jdeme na víno...

k naší pohodě

Ing. Jaroslav Machovec

Žena, která se neztratí
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Nálada v Kongresovém centru
České národní banky v Praze byla
onoho večera 9. listopadu báječná.
Moderátor Tomáš Hanák dokázal
zkoordinovat emoce všech
a s porozuměním situaci i notným
dílem nadsázky a laskavého
humoru překlenout trému
některých, kteří se museli ujmout
mikrofonu před 360 přítomnými.
Jubilejní 10. ročník projektu
Ocenění Českých Podnikatelek,
který zviditelňuje úspěchy českých
žen, již zná své vítězky. V letošním
roce porota vybírala oceněné 
ze 115 finalistek. 

Zakladatelka projektu Helena Kohoutová byla
statečná, a ač tři týdny před porodem, radostně
si okamžiky štěstí vyhodnocených užívala s ni-
mi. Soutěž OCP se rozrostla do úctyhodného
scénáře, jehož posláním je podporovat podni-
kavost žen, zviditelňovat je a motivovat k odva-
ze ty, které třeba zatím váhají. Je to platforma
ojedinělá a více než smysluplná. I proto je již po
několikáté Madam Business mediálním partne-
rem.
České podnikatelky získaly ocenění ve třech ka-
tegoriích podle velikosti firmy a také tři speciál-
ní ceny pod patronací generálního a hlavních
partnerů projektu. Jedna z finalistek si pak od-
nesla Cenu za výjimečný růst firmy. Minister-
stvo průmyslu a obchodu ČR, které převzalo zá-
štitu nad letošním 10. ročníkem, pak v rámci
projektu Ocenění Českých Podnikatelek udělilo
Medaili ministra průmyslu a obchodu.
Cílem projektu OCP je vyzdvihovat a oceňovat
české ženy, jež jsou schopné díky svému umu
a odvaze vydat se svou vlastní cestou, zakládat
úspěšně fungující firmy a využívat nejrůzněj-
ších moderních technologií, které jim na této
jejich cestě pomáhají. „Prostřednictvím projek-
tu Ocenění českých podnikatelek se již od sa-
mého jeho začátku snažíme podporovat, vzdě-
lávat a oceňovat transparentní podnikání
v České republice a vytvářet nové příležitosti.
Oceňujeme ženy, které podnikají, dosahují vý-
borných ekonomických výsledků a stojí za nimi

silné životní i podnikatelské příběhy. Ty pak
mohou být inspirací jak pro ženy, které již pod-
nikají, nebo o vlastním podnikání teprve pře-
mýšlejí. Dobrou zprávou je, že takových je mezi
námi čím dál tím víc a počet žen v businessu
každým rokem stoupá, od loňského roku to je
o 35 %,“ řekla Helena Kohoutová.
Jak již bylo zmíněno, záštitu nad letošním jubi-
lejním ročníkem převzali Ministerstvo průmys-
lu a obchodu ČR. To se také rozhodlo jedné z fi-
nalistek udělit Medaili ministra průmyslu
a obchodu. „V posledních pěti letech o živnost
zažádalo dvakrát více žen než mužů. Svou pod-
nikatelskou cestu mají oproti mužům leckdy tr-
nitější, a proto si jejich úsilí zaslouží maximální
podporu. Zároveň považuji za důležité jejich
podnikatelské aktivity zviditelňovat. A právě
udělení Medaile ministra průmyslu a obchodu
je k tomu vhodnou příležitostí. Pro mnohé
z nich to může být důkazem, že jejich snahu do-
kážeme patřičně ocenit,“ vyjádřil svou podporu
ženám-podnikatelkám ministr průmyslu a ob-
chodu Jiří Havlíček. 
Letos bylo z databáze odborného garanta CRIF
– Czech Credit Bureau na základě splnění pod-
mínek soutěže vybráno 23 650 potenciálních
kandidátek, z nich bylo nominováno na základě
ratingu 938 semifinalistek s nejlepšími ekono-
mickými výsledky. Do finále se pak přihlásilo
115 finalistek. V kategorii Malá společnost se
kvalifikovalo 72 finalistek, v kategorii Střední
společnost je to 20 finalistek, a v kategorii Velká
firma postoupilo 17 finalistek. 
„Veškeré analýzy, které jsme v poslední době
prováděli, ukazují na rostoucí význam českých
podnikatelek jak z hlediska stoupajícího počtu

obchodních společností vlastněných ženami či
pozitivních výsledků jejich podnikání, tak z po-
hledu nízké míry výskytu varovných informací
u daných společností. To zároveň ukazuje na
zvyšující se význam celé soutěže. Proto rádi do
Ocenění Českých Podnikatelek přispíváme jako
odborný garant hodnocením přihlášených pod-
nikatelek prováděném na základě ratingu,“ sdě-
lil Pavel Finger, místopředseda představenstva
společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

VÍTĚZKY 10. ROČNÍKU PROJEKTU:

Malá firma
1. Revatech s.r.o. – Eva Hronová
2. Grafia spol. s r.o. – Jana Brabcová
3. Turpress spol. s r.o. – Jana Ševčíková

Střední firma
1. Nerez Cidlina s.r.o. – Zdenka Homolová
2. Lamatex, s.r.o. – Anna Krčmářová
3. 1. Aromaterapeutická KH a.s. – Michaela

Švorcová

Velká firma 
1. LT Sezam s.r.o. – Lucie Tomášková
2. Chromservis s.r.o. – Marči Horová
3. Britex-CZ, s.r.o. – Olga Bunce

Cena za výjimečný růst firmy 
Termstav, s.r.o. – Sylva Jílková
„Společnost Termstav, s.r.o., Sylvy Jílkové vy-
kázala dle našich analýz jednoznačně nejvyšší
růst tržeb za sledované období ze všech hod-
nocených firem. Ve svém podnikání dosahuje
navíc stabilně dobrých výsledků a v portfoliu

Radostné okamžiky 
úspěšných českých podnikatelek

Vítězky, porota a partneři letošního klání
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klientů její společnosti jsou firmy jako Skan-
ska či Metrostav. Tyto výsledky i fakt, že je Syl-
va Jílková odvážnou podnikatelkou úspěšnou
v převážně mužském oboru, byly základem
pro to, aby získala v letošním ročníku Ocenění
Českých Podnikatelek zaslouženě Cenu za vý-
jimečný růst firmy“ sdělil Pavel Finger, místo-
předseda představenstva společnosti CRIF –
Czech Credit Bureau. 

Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka
Daquas, s.r.o. – Darina Vodrážková
Paní Darina Vodrážková získala v letošním
ročníku projektu Ocenění českých podnikate-
lek právem cenu ČSOB Výjimečná podnika-
telka. Její společnost Daquas poskytuje kom-
plexní služby IT od analýzy potřeb, návrhu,
přes licenční řešení až po nasazení technologií
a zaškolení uživatelů. A to vše se zárukou od-
bornosti a nejvyšší kvality. Co ji činí výjimeč-
nou, je přístup k zákazníkům a způsob, kte-
rým své služby a řešení z oblasti IT poskytuje.
Vytváří přátelské propojení mezi uživatelem
a jeho IT. „To však není jediný důvod, proč
jsme se rozhodli Darinu Vodrážkovou vyhlásit
Výjimečnou podnikatelkou. Ona a její firma
se soustředí na rozvoj firmy se zaměřením na
inovace a hledá neustále další nové výzvy i na
zahraničních trzích. Při tom všem považuje za
důležité vytvoření odpovídajících podmínek
pro své zaměstnance a vylepšování interních
procesů a provozu firmy,“ řekl Petr Manda, ře-
ditel Firemního bankovnictví ČSOB.

Cena za digitální transformaci –
pod patronací Microsoft
Technoaqua s.r.o. – Michaela Povýšilová
„Technoaqua prostě dělá čest svému jménu.
Progresivně využívá technologie k moderniza-
ci služeb spojených s měřením kvality a kvanti-
ty odpadních a povrchových vod. Nejen, že
dokáží sledovat řadu parametrů na dálku, ale
jsou schopny problémy vzdáleně i vyřešit, ať už
jde o obsluhu čistírny vod, či ovládání techni-
ky uvnitř stokových sítí. Je to výhra pro všech-

ny. Zákazníci mají rychlejší a efektivnější se-
rvis, zaměstnanci ušetří čas na cestách a omezí
množství nutných vstupů do nebezpečných
prostor. A pro přírodu a veřejnost je přínosem
schopnost přesněji a rychleji monitorovat zne-
čištění řek, povodňové stavy a rizika,“ vysvětlil
Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střed-
ní firmy společnosti Microsoft ČR.

Cena za inovativní řešení –
pod patronací České pojišťovny
Medical Plus, s.r.o. – Eva Dokoupilová
„Za Českou pojišťovnu zaštiťujeme kategorii
Inovativní řešení a velmi ráda přiznávám, že
MUDr. Eva Dokoupilová, majitelka firmy Me-
dical Plus, pro mě byla jasnou favoritkou od sa-
mého začátku. Pomyslete, že v době před 14 le-
ty, kdy firmu založila, revmatologie pojem
biologická léčba vůbec neznala. Jde o značné
inovační řešení, které je celou dobu podpořeno

klinickým výzkumem. Provádí vyšetřování pa-
cientů pomocí ultrazvuku a denzitometru
a speciálních krevních testů v laboratořích
Uherskohradišťské nemocnice, takže léčba je
komplexní. Jako téměř hudba budoucnosti zní,
jak díky biologické léčbě vlídným způsobem
přináší paní doktorka pacientům větší kvalitu
života díky méně nežádoucím účinkům. Léky
jsou totiž velice účinné a cílí přímo do místa
revmatického zánětu. Eva Dokoupilová mě fas-
cinuje rovněž svou činorodostí, kdy kromě své
hlavní aktivity sama organizuje a pořádá kaž-
doročně kongres lékařů z celé republiky, a navíc
se zapojuje i do další spolupráce na novém vý-
zkumu v oblasti osteoporózy, kde je cílem rege-
nerace osteoporózních částí v těle. Paní Dokou-
pilová svoje podnikání vyladila i po stránce IT
technologií, kde jako první v kraji zavedla
elektronické recepty. Za Českou pojišťovnu tle-
skám,“ uvedla Šárka Dolanská, krajská ředitel-
ka Praha II České pojišťovny.

Auditorem projektu je již několik let poraden-
ská firma NSG Morison, která každoročně
připravuje analýzu chování českých podnika-
telek. „Podnikatelky řeší nejenom nové mož-
nosti proniknutí na nové trhy, ale také stále
častěji uvažují o investorovi. Zároveň polovina
podnikatelek je ve věku, kdy začíná uvažovat
o předání svého kormidla. Podnikatelky kopí-
rují celkový trh rodinných firem, kde se za po-
sledních 5 let ukazuje, že rodinné firmy ušly
velkou cestu v oblasti předání své firmy. Cel-
kem 60 % rodinných firem se nachází již ve fá-
zi přípravy transformace do druhé generace či
již předání proběhlo. Celých 40 % firem ještě
doposud není předáno, z toho 25 % majitelů
zatím netuší, co s firmou. Ze svých zkušeností
a zkušeností svých klientů máme 45 % předa-
ných firem v rámci rodiny, stejné procento
majitelů volilo spíše prodej firmy mimo rodi-
nu, 10 % předalo svoji firmu stávajícímu ma-
nagementu a zaměstnancům,“ konstatoval 
Petr Šíma, partner NSG Morison. (tz, rix)

www.oceneniceskychpodnikatelek.cz

INZERCE

Helena Kohoutová, zakladatelka projektu
Ocenění Českých Podnikatelek, a Věra
Komárová za společnost Dermacol,
patronka 10. ročníku OCP
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Ředitel kliniky, Daniele Mastracci, mi na-
značil, že je pro vás ortodoncie takříkajíc
pokračováním rodinné tradice. Jak své po-
volání vnímáte? Jako objevování nových
světů, možností, úžasných technologií
i krásných úsměvů?

To, že jsem dcerou svého otce, se zrcadlí mi-
mo jiné i ve volbě tohoto krásného povolání.
Můj tatínek mě nikdy o tomto kroku nepře-
svědčoval, a proto, když jsem řekla, že chci jít
studovat medicínu, jen se usmál a řekl mi: „Na
těžkou cestu ses dala, budeš mít ocelovej za-
dek.“ Jsem však naprosto přesvědčena o tom,
že byl rád. Ortodoncie byla po zvládnutí me-
dicíny jasným krokem a ze mě a z mého tatín-
ka se stali také kolegové. Mám v něm nejlepší-

ho učitele a rádce, vychoval ze mne poctivého
ortodontistu a za to mu budu vždy vděčná.
V ortodoncii, stejně jako v životě, jsou důleži-
té jak kořeny, tak křídla. Kořeny mi dali
především moji rodiče a křídla mi dává mno-
ho lidí, které si přitahuji do života. Za posled-
ní dva roky mě nejvíc ovlivnilo působení prá-
vě ve Světě rovnátek a spolupráce s Danielem
Mastraccim a Matúšem Valachem, mými šéfy
i blízkými přáteli. Naše klinika se specializuje
na nejmodernější ortodoncii, děláme nevidi-
telná fóliová rovnátka Invisalign a fixní samo-
ligující rovnátka DAMON, celosvětově uzná-
vané techniky, které se staly trendem dnešní
doby. Nejde pouze o tyto metody, ale také
o nejmodernější součásti procesů, které nás
k danému výsledku dostávají. U nás je to na-

příklad práce se scannerem, 3D tiskárnou ne-
bo počítačovým plánováním. Jsem člověk ino-
vativní, co se rád učí, zkouší nové věci a posu-
nuje se kupředu, tudíž jsem ve svém živlu.
Nikdy ale nesmíme ve všech těch procesech
zapomenout na to úplně nejdůležitější – na
pacienta, na jeho spokojenost, jak v průběhu
léčby, tak po jejím ukončení. Beru svoje povo-
lání s vděkem jako požehnání – co může být
krásnějšího, než vykouzlit někomu na tváři
úsměv na celý život?

Hodně diskutovaným tématem ve zdravot-
nictví je přístup k pacientům. Svět rovná-
tek si v tomto ohledu zakládá na vysokých
standardech. Co je podle vás v komunikaci
s klientem nejdůležitější?

Víte, já mám svoje pacienty ráda. Oni ke mně
přichází s důvěrou a prosbou o pomoc. Zaklá-
dám si na tom, aby všichni byli v průběhu celé
léčby jako v bavlnce, cítili se dobře, neměli
strach se kdykoli na cokoli zeptat, aby přicházeli
i odcházeli s úsměvem na tváři. K lidem se
obecně chovám tak, jak si přeji, aby se oni cho-
vali ke mně, takže mile, přívětivě, vstřícně, trpě-
livě, klidně a vždy pozitivně. Komunikace je je-
diná cesta k důvěře a ta je v medicíně extrémně
důležitá. Jsme vlastně takoví partneři, kteří mu-
sí táhnout za jeden provaz, aby léčba probíhala
co možná nejlépe, nejrychleji a nejefektivněji.
Naším cílem je, aby byl pacient v pohodě a vě-
děl, že v nás má oporu, že nám záleží na jeho
názoru a respektujeme jeho rozhodnutí.

Myslíte si také, že slovo léčí?

Rozhodně. Já jsem v tomto ohledu velmi em-
patická. Vstřícné slovo je pro řadu pacientů
tím prvním, co v nich vzbuzuje důvěru a fak-
ticky rozhoduje o tom, zda se pro léčbu roz-
hodnou, nebo ne. Mnoho lidí má ze zubního
lékaře stále respekt, někteří dokonce strach,
proto je třeba nespěchat a ke každému přistu-
povat maximálně individuálně. Slovo povzbu-
zení, ujištění, uklidnění a pochválení je často
tím nejlépe fungujícím článkem komunikace.
S dospělými se obvykle domluvíme bez prob-
lémů, náročnější to někdy může být u dět-
ských pacientů, hlavně těch se špatnými zku-
šenostmi. V těchto případech je nesmírně
důležité nespěchat a nechat dítě, aby se otevře-
lo a začalo důvěřovat. Někdy to trvá i několik
návštěv. Skoro vždy se to ale nakonec podaří. 

Zejména starší lidé jsou často vystaveni ce-
lé řadě mýtů o rovnátkách a mají ze zub-
ních lékařů obvykle strach, mnozí si „se zu-
by“ dříve doslova užili. Jak se vám tyto
jevy a pocity daří v denní praxi zmírňovat?

Vzhledem k tomu, že ošetřujeme čím dál ví-
ce dospělých pacientů, se s těmito obavami

I malý úsměv dokáže velké věci

MDDr. Karolína Floryková

Ortodontista. Povolání, které je možná ještě tak trochu obestřené mýty.
Dokáže ale v pravém slova smyslu měnit životy. A to i zdánlivě nenápadnými
kroky. Bez ohledu na věk. MDDr. Karolína Floryková, s níž se můžete setkat
na klinice Svět rovnátek s.r.o. nebo v její vlastní praxi Flortho s.r.o. ve
Vyškově, nám prozradila, co je v péči o pacienta, který si přeje dokonalý
chrup a krásný úsměv, nejdůležitější. Napověděla také, jak si česká
ortodoncie stojí v celosvětovém srovnání.
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setkáváme v ordinaci dnes a denně. Všechny
podobné obavy jsou ale zbytečné. V orto-
doncii je obrovskou výhodou, že ošetření je
v drtivé většině případů nebolestivé, a velmi
často dokonce ani není nepříjemné. Jediné,
co může být diskomfortní, je prvních pár dní
po zahájení léčby, kdy je třeba si na rovnátka
zvyknout. Dalším důležitým bodem je nejis-
tota pacientů, zda je vůbec možno v dospě-
losti zuby rovnat. Mám opět dobrou zprávu.
Je to nejen možné, ale i správné. Jak z hledi-
ska estetiky, tak z hlediska funkce a péče
o zuby, dokážeme dospělým pacientům po-
moct. Věk není nejdůležitějším faktorem,
mnohem více nás zajímá stav zubů a okol-
ních tkání. 

Investice do vlastní image nejsou u nás tak
výrazné jako v některých západních kultu-
rách. V čem chybujeme například v péči
o chrup?

Lidé se čím dál více zajímají o svůj vzhled,
chtějí mít krásné zuby a perfektní úsměv.
Pokud je pacient od začátku veden k tomu,
že zuby a dásně musejí být nejprve zdravé
a teprve následně je možno plnit další přání,
máme vyhráno. V tomto ohledu ráda pomů-
že dentální hygienistka, která je v dnešní do-
bě nedílnou součástí stomatologického tý-
mu. Správně zvolené pomůcky (především
měkký kartáček a mezizubní kartáčky)
a dobře natrénovaná technika čištění udělají
divy a pacient je zanedlouho schopen po-
kračovat v dalším ošetření, například v rov-
nátcích.

Pro toho, kdo se rozhodne vylepšit svou
tvář rovnátky, je vklad do zdraví a krásy
významným prvkem v péči o sebe sama.
Jak se lidé poté, co projdou vašima ruka-
ma, mění? Jak jim posilujete zdravé sebe-
vědomí? Dá se to charakterizovat?

Změna, o které mluvíte, je jednou z mých
nejsilnějších motivací pro tento obor. Sama

se moc ráda směju a vím, že úsměv má přímý
dopad na každodenní bytí člověka. Odvíjí se
od něj celá řada věcí, jež určují kvalitu života.
Někteří pacienti se nesmějí, někteří to do-
konce ani neumí, jelikož se za své zuby tak
stydí, že je celý život maskují úsměvem, který
neukazuje zuby. To je obrovská škoda a na
druhou stranu pro mě osobně velká výzva.
I malý úsměv dokáže velké věci a v tom je náš
obor doslova zázračný. Tvoříme úsměvy na
tvářích lidem, kterým to může opravdu změ-
nit život. Na to jsem hrdá, za to jsem vděčná.
Pro mě totiž neexistuje lepší odměna než
upřímný úsměv spokojeného pacienta. 

Cestujete, přednášíte a prezentujete na nej-
prestižnějších ortodontických kongresech.
Jak byste zhodnotila v mezinárodním srov-
nání vývoj ortodoncie v České republice? 

Obor ortodoncie celosvětově vzkvétá, je o něj
enormní zájem, jak ze strany pacientů, tak ze
strany lékařů. V zahraničí vidíme čím dál
častěji kladení důrazu nejen na rovné zuby
a funkční skus, ale i na estetiku úsměvu a ob-
ličeje (tzv. smile and facial driven orthodon-
tics). Tato tendence sílí i u nás, stále více lé-
kařů se pokouší nahrazovat například trhání
zubů jinými postupy, které upravují nedosta-
tek místa v zubním oblouku. Zajímá nás,
kromě funkčního skusu, symetrie zubního
oblouku i jednotlivých zubů rovněž postave-
ní zubů a dásní v úsměvu, vyváženost profilu
a samozřejmě celková spokojenost pacienta
s průběhem, výsledkem i stabilitou léčby.
Čím déle jsem v oboru, tím lépe chápu, jak
těžký a zároveň krásný je. Jak říká můj tatí-
nek: ortodontista, který si myslí, že ví, jen
ještě neví, že neví...

otázky připravila Kateřina Šimková

Stáž ve Španělsku u Dr. Juana Carlose Perez Varely (Karolína Floryková vlevo)

Ošetření pacienta na klinice Svět rovnátek
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rozhovor měsíce

Blíží se čas vánoční, lidé více uvažují nad
tím, jak pomoci jiným. Vy jste se rozhodla
k dobročinnosti a pomoci trvale prostřed-
nictvím vašeho Nadačního fondu Energie
pomáhá. Můžete nám ho přiblížit?

Prvním naším projektem je Skákejme pro zdra-
vé srdce. Už koncem září v mezinárodní Den
srdce proběhla v Ústí nad Labem charitativní
akce, kdy na náměstí skákalo přes švihadla ně-
kolik set dětí i dospělých. Chtěli jsme tím upo-
zornit na zdravotní problémy spousty lidí, je to
součást osvěty. Pomáháme potřebným i kon-
krétně, Nadace věnovala ústecké záchranné služ-
bě stacionární defibrilátor za 120 000 korun. 
Budeme ve svých snahách pokračovat a sbírat
prostředky na tyto přístroje. Do příštích let bych
chtěla rozšířit aktivitu našeho fondu i do dalších
krajských měst. Chceme, aby fond přinášel uži-
tek a podporoval smysluplné aktivity. 

O vás je známé, že pomáháte lidem již del-
ší dobu, tedy nejen prostřednictvím vaše-
ho Nadačního fondu.

Ano, pořádala jsem charitativní akce a benefič-
ní koncerty, na nichž se podílely nemocné ne-
bo hendikepované děti. Několik let spolupra-
cuji s Ústeckou komunitní nadací a podporuji
projekty mezigeneračního soužití. Těch aktivit
je skutečně mnoho.

Jste výjimečná tím, že dokážete charitativ-
ní akce spojit se svou původní profesí a ce-
loživotním koníčkem – hudbou...

Organizuji koncerty a daří se mi do Ústí zvát
uznávané hudební hvězdy, byla tu například
Eva Urbanová nebo Štefan Margita a mnozí
další. Několikrát jsem pozvala na adventní kon-
certy houslistu Jaroslava Svěceného, který je
kmotrem mé nové desky. Známe se s ním už
dlouho a já si moc vážím naší spolupráce a přá-
telství. Na řadě akcí sama vystupuji, zpívám, 
ráda rozdávám lidem radost.

Zmínila jste své debutové album, které
jste nazvala Láska věčná. Tuším, že by to
mohlo symbolizovat vaši lásku ke zpívání
a rodině... 

Máte pravdu, moje dvě děti, manžel Aleš
a hudba, to je pro mě láska věčná. Proto jsem
takto pojmenovala své album a jmenuje se tak
úvodní skladba. Zpívám moc ráda, už od šesti
let. Hudba mě provázela celým životem i na
studiích. Pro někoho je odpočinkem sport,
pro mě je to zpěv.

Potřeba pomáhat lidem a zpěv
mě provází celý život
Lenka Graf má spoustu plánů, na zahálení není čas. Letos svůj soprán
zvěčnila na debutovém CD s názvem Láska věčná. Hraje ve filmu Úsměvy
smutných mužů, který se příští rok na jaře objeví na plátnech kin. Je
matkou dvou dětí, má za sebou úspěšné podnikání, nyní se věnuje charitě.
S manželem a majitelem společnosti CENTROPOL ENERGY Alešem
Grafem založila letos v létě Nadační fond Energie pomáhá a už stačila
uspořádat několik benefičních akcí.

Lenka Graf
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Žena, která se neztratí

O vaší desce se mluví jako o crossoveru
mezi popem a operou. Jak byste ji chara-
kterizovala?

Ano, klasický crossover. Dlouho jsem zpívala
klasiku a operní kusy. Na tom se klasický zpěv
učí. S producentem Martinem Hrdinkou jsme
však odbočili, směroval mě více do popu. Na
nahrávce tedy najdete i popovější skladby.
Musím říct, že se mi ulevilo a zpívalo se mi
mnohem snadněji. Ale myslím, že to zpívám
jinak než popová zpěvačka, v tom je rozdíl.
Moc mě takový druh zpěvu bavil a ve světě je
to docela populární. Natočili jsme i videoklip
k písni Víru dej. To je moje citovka.

Za sebou máte také natáčení filmu Úsměvy
smutných mužů, kde hrají například Jaro-
slav Dušek a David Švehlík. Jakou roli tam
máte vy?

Hrála jsem partnerku herce Ivana Fraňka, kte-
rý ztvární jednu ze čtyř hlavních postav.
Ústředním motivem filmu je boj s alkoholem.
Cestou ven ze začarovaného kruhu je běh, zá-
vislost dotyční nahradili sportem. Snímek
vzniknul na motivy autobiografické knihy Jo-
sefa Formánka v režii Dana Svátka.

Můžete se s námi podělit o nějaký zážitek
z filmování?

Ivan Franěk je hrozně milý pán, jenže podle
scénáře je to alkoholik a zvrhlý holkař, který
rodině moc ublížil. Jako jeho manželka jsem
musela udělat ve věcech pořádek. Během na-
táčení hysterické scény jsem mu dokonce mu-
sela vlepit několik facek. Moc mě to mrzelo,
Ivan už chudák uhýbal, uspokojit pana režisé-
ra Svátka nebylo vůbec jednoduché. Ale dávka
emocí a režisérská přísnost byly určitě k užit-
ku a na premiéru se těším. 

Společnost Centropol film podpořila spon-
zorsky. Proč?

Součástí snímku je Ústí nad Labem a celý
Ústecký kraj. Hlavní hrdinové filmu se do-
konce proběhli na
ústeckém půlmarato-
nu, který vstupuje do
děje. Milujeme
s manželem Ústí, mi-
lujeme dobré filmy
a jsme ctitelé For-
mánkových knih.
Podstatné pro nás ta-
ké bylo, že film dává smysl a je určitým po-
učením a návrhem cesty, jak se dostat
z hloubky vlastních problémů. 

Takže pomyslný kruh se uzavírá i pro vás –
film je součástí vašich aktivit, které děláte
i v nadačním fondu...

S nadsázkou se to tak dá říci. Uvědomme si, že
každý rok umírá v Česku na 50 000 osob právě
kvůli nemoci srdce a cév a 400 000 selhává

srdce a ani o tom neví. Je v tom nedostatek
pohybu a sportu, nadváha, alkohol, stres, sna-
žíme se na problém upozorňovat. A film je
k tomu vhodný prostředek.

Inspirovala jste se ve svých nadačních akti-
vitách někde ve světě?

Ve Spojených státech, v Evropě to zatím moc
není. Část roku trávím totiž na Floridě, děti

tam studují. Jsem tu
už součástí místní
komunity, všímám si
věcí kolem sebe a ne-
chávám se inspirovat.
Je tady přirozené, že
úspěšní lidé se snaží
pomáhat těm méně
šťastným. 

Pokud ještě zůstaneme u Spojených států,
dopřáváte si tam hudbu a zpěv...

Hudbu a zpěv studuji pořád, tedy i v USA.
Navštěvuji State College of Florida a soukro-
mé hodiny zpěvu. Zpívala jsem v profesionál-
ním sboru Gloria Musicae a vyhrála první
místo v celonárodní soutěži NATS na Floridě
a postoupila do širšího kola v Alabamě. Kaž-
dého úspěchu si vážím, dodává mi to energii. 

Jste nejen známá sopranistka a zakladatel-
ka nadačního fondu, ale také jste úspěšně
podnikala. Nechybí vám to někdy?

To víte, že si na své podnikání ještě vzpomenu.
Provozovala jsem několik butiků v pražských
obchodních centrech a měla jsem se co ohá-
nět. Ale dařilo se. Jenže v tu dobu už Aleš řídil
Centropol a já jsem zjistila, že se nestíhám vě-
novat dětem a rodině. To byla odvrácená stra-
na podnikatelského úspěchu. Nakonec jsme si
sedli, dali hlavy dohromady a po zralé úvaze
jsem své butikové obchody prodala. Pak jsme
se odstěhovali do Států. Teď už mě pohltily
nové plány a aktivity, Nadační fond a zpěv, ne-
nudím se. Jen k vlastnímu businessu se už
pravděpodobně nevrátím. 

ptal se Milan Mostýn ❚❚❚
foto archiv Lenky Graf

Profil Lenky Graf
✔ Vystudovala pedagogickou fakultu, obor

učitelství čeština a hudební výchova,
následně studovala pražskou HAMU.

✔ Pracovala jako učitelka na základní
umělecké škole.

✔ Začala podnikat, otevřela módní
butikové obchody v pražských
obchodních centrech.

✔ Celý život se věnuje hudbě a zpěvu,
zpívala v řadě sborů a při různých
i charitativních akcích, v roce 2017
vydala své CD s názvem Láska věčná.

✔ Od léta 2017 je v čele Nadačního fondu
Energie pomáhá.

✔ Hraje ve filmu Úsměvy smutných mužů,
premiéra bude na jaře 2018.

✔ Již více než čtvrtstoletí žije s Alešem
Grafem, majitelem společnosti
Centropol.

✔ Má dceru a syna.

To víte, že si na své podnikání
ještě vzpomenu. Provozovala
jsem několik butiků v pražských
obchodních centrech a měla jsem
se co ohánět. Ale dařilo se.
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při čaji

Přiblížily se dny, na které se všichni
těšíme. Vánoce jsou obdobím mnoha
tajů a přání, dnů plných pohádek,
vzpomínek i touhy udělat ostatním
radost. Jak nejnáročnější svátek roku
připravují v drogistickém řetězci
ROSSMANN? Na to jsem se zeptala
Mgr. Olgy Stanley, manažerky
komunikace:

Co máte na nadcházejících svátcích nejra-
ději?

Celé to jejich podmanivé a nezaměnitelné
kouzlo. Pohodu, čas se svými blízkými, přede-
vším s rodinou. Člověk si vydechne z kolobě-
hu všedních starostí, utřídí si v hlavě spoustu
věcí, zpomalí, zasní se, zavzpomíná na druhé,
včetně těch, kteří mají domov daleko od nás.
Mám v zahraničí mnoho přátel, všem píši ruč-
ně blahopřání, každému připojím něco velmi
osobního, připomenu jistý okamžik, který je
v mysli navždy. Při mé profesi jsou Vánoce
velmi hektickým obdobím. Maloobchod zaží-
vá největší nápor – v tuto dobu máme nejvyšší
tržby, nadmíru práce a povinností, které se
musí zvládnout. Takže ty dny volna a klidu si
opravdu, věřte mi, zasloužíme. 
Vánoce jsou pro mne spojeny také s mnoha
návštěvami řady neziskových organizací, s ni-
miž spolupracujeme, dětem a potřebným
předáváme dárky. V ty dny si více než kdy jin-
dy uvědomuji, jak moc je důležité, aby mělo
každé dítě svoji rodinu, a když to není možné,
aby mělo alespoň kam patřit. 

Kdy Vánoce v ROSSMANNu začínají?

Skoro se mi chce říci, že už v únoru, a nejsem
daleko od pravdy. V období března již finali-

zujeme výběr vánočních balíčků. Vlastní vý-
běr zboží, které musí být v prodejnách u příle-
žitosti těchto nejštědřejších svátků v roce, pro-
vádíme a upřesňujeme v září a začátkem října.
Vánoční kampaně připravujeme taktéž již
v jarním období. Vždy je volíme tak, aby cílily
hlavně na děti, abychom jim přinesli potěšení,
protože Vánoce jsou především jejich svátky.
Je to také vyvrcholení celého našeho snažení,
a proto si dáváme opravdu záležet. 

Takže máte Vánoce vlastně po celý rok...

Skoro to tak je. Chceme být připraveni na
všechny požadavky kupujících a nabídnout jim
opravdu vše, nač si jen vzpomenou. Během po-
sledních měsíců roku se pak nezabýváme žád-
nými dalšími činnostmi, soustředíme se pouze
na prodej. Chceme, aby bylo vše perfektní.

Stále jsou tak oblíbené kosmetické balíčky?

Ano, je po nich skutečně velká poptávka. Pro
letošní rok je složení těchto balíčků úžasné.
Máme jak luxusní řady, tak ty klasické. Zkrát-
ka věřím, že si i na poslední chvíli vybere kaž-
dý a nikoho nezklameme. Nedávno jsme měli
50% slevu na dekorativní kosmetiku a tu vy-
užilo mnoho zákazníků právě již k předvánoč-
ním nákupům. Zájem byl skutečně obrovský.
Potvrdilo se nám, že jsme tuto akci správně
načasovali, že byla úspěšná a naše zákazníky
inspirovala.

Stále platí, že si mohu v prodejnách 
ROSSMANN nechat zdarma zabalit to, 
co jsem vložila do nákupního košíku?

Ano, je to tak. Jsme dobře vybaveni a lidé
službu s chutí využívají. Balit vánoční překva-
pení je nádherná práce s ještě krásnějším pos-

láním, při níž lze uplatit mnoho fantazie. Bali-
cí pulty fungují na převážné většině našich
prodejen. 

Vánoční nakupování si můžeme vyzkoušet
ve zcela novém a ojedinělém konceptu
v prodejně Obchodního centra Luka v Pra-
ze 5. Čím nás překvapí?

Je to náš unikátní koncept, v němž představuje-
me prodejnu 21. století. Tímto směrem bychom
rádi postupovali i nadále. Rokem 2018 také
startujeme tzv. rebranding s podtextem A život
je krásnější... Rádi bychom se stali místem, kde
si dávají dostaveníčko lidé bez spěchu, kde si to
užijí, kde si odpočinou, načerpají trochu sil
a v klidu nakoupí vše, co potřebují. Tento nový
prodejní koncept obsahuje například systém
nových navigačních prvků, začínáme světem
nápadů, končíme dekorativní kosmetikou.

Je možné si v ROSSMANNu pořídit také
dárkové poukázky?

Určitě, je o ně stále větší zájem. Nabízíme je
v hodnotě 200 až 5000 korun s platností 12 mě-
síců. Velmi si je oblíbily i firmy pro své zaměst-
nance, především pro ženy. 

A co nadělíte vlastním zaměstnancům?

Obdarovat každého zaměstnance se u nás sta-
lo tradicí. Část dárku je od zakladatele a maji-
tele našeho řetězce pana Dirka Roβmanna,
který vždy naděluje svým více než 30 000 za-
městnancům něco symbolického, např. ozdo-
bně zabalenou vánočku, výborné čaje a samo-
zřejmě krásné blahopřání. To obdrží naši
zaměstnanci také. K tomu pak ještě dárek z řa-
dy naší privátní značky a rovněž drobný dárek
s charitativním podtextem. Tentokrát od orga-
nizace Modrý klíč. 

ptala se Eva Brixi

Vánoční balíček pro radost

Mgr. Olga Stanley
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E-mailing je pro řadu podniků a živnostníků
nedílnou součástí marketingových aktivit.
Vyplývá to z průzkumu mezi více než třemi
stovkami subjektů od obchodů a e-shopů
přes realitní kanceláře a hotely až po
stavební firny, který realizovala aplikace
SmartEmailing. Z něj vyplynulo, že firmy 
e-mailing využívají nejčastěji jednou
měsíčně, a to za pomoci externí aplikace.
U poloviny pak náklady na e-mailing
nepřevyšují pět set korun za měsíc.

„Průzkum jsme uskutečnili v druhé polovi-
ně letošního roku. Zajímalo nás, jaký je stav
e-mailingu v Česku a na Slovensku. Oslovili
jsme celkem 337 subjektů. Na 37 % z nich
byli podnikatelé, 28 % tvořily firmy do pěti
zaměstnanců, 12 % do deseti a 17 % do pa-
desáti. Zbývajících 6 % připadlo na podniky
s více než padesáti zaměstnanci,“ uvedla 
Kateřina Fišerová, manažerka aplikace
SmartEmailing.
Z unikátního průzkumu vyplývá, že aktivity
v oblasti e-mail marketingu si řada podniků
vykonává interně. Tuto variantu uvedlo hned
67 % oslovených. Kombinaci externího a in-
terního řešení upřednostňuje 12 % dotáza-
ných, zatímco 10 % je řeší pouze externě.
Zbývajících 11 % není v e-marketingu aktivní

vůbec. E-mailing jako takový, ať již pro ko-
munikaci se stávajícími zákazníky či partne-
ry, nebo pro získávání nových, považuje za
důležitý nástroj 47 % oslovených. Investice
do něj na druhou stranu u 48 % respondentů
nepřesahují 500 korun za měsíc. A 21 % ne-
investuje více než 1000 korun, 13 % pak více
než 5000 korun.
Průzkum se zabýval rovněž tím, jakým způso-
bem podniky a živnostníci informace zákazní-
kům a partnerům doručují. „Zhruba 73 % do-
tázaných k tomu využívá externí aplikaci, asi
12 % uvedlo, že používá vlastní software, při-
bližně 6 % pak Outlook. Zajímala nás rovněž
velikost jednotlivých databází, na něž e-maily
směřují. Více než jedna třetina respondentů
uvedla, že v databázi sdružuje do 1000 kon-

taktů, do 10 000 kontaktů má pak necelých
32 % z nich. Něco málo přes 17 % pak připad-
lo na databáze do stovky kontaktů,“ přiblížila
situaci Kateřina Fišerová.
U frekvence e-mailingu vybírali respondenti
nejčastěji rozesílku jedenkrát do měsíce
(24 %), jedenkrát týdně (21,7 %) a jedenkrát
za čtrnáct dní (19 %). Po 15 % odpovědí při-
padlo na rozesílky jednou za dva měsíce a je-
denkrát ročně. E-mailing na každodenní bázi
pak provozují pouhé asi 2 % respondentů. Dvě
třetiny oslovených přitom využívají ke komu-
nikaci vlastní šablonu, 52 % používá rovněž
automatizace e-mailingu.
Důležitým aspektem e-mailingu je pak tak-
zvaný open rate. „Že se míra otevření jejich
e-mailů pohybuje do 10 %, uvedlo zhruba
35 % dotázaných. Open rate do 20 % vybralo
asi 25 % účastníků průzkumu, do třiceti pak
téměř 21 %,“ řekla Kateřina Fišerová s tím,
že bezmála polovina respondentů si přitom
e-mailing vyhodnocuje po každé kampani.
Přestože e-mailing považuje za důležitý necelá
polovina oslovených, řada z nich u sebe v této
oblasti spatřuje značné rezervy. Zhruba 40,4 %
jako příklad oblasti pro zlepšení uvedlo efekti-
vitu a ziskovost těchto kampaní, čtvrtina vidí
slabinu v celkové strategii, bezmála 20 % pak
v budování databáze. (tz)

INZERCE

Obchodní e-maily odesílají nejčastěji jednou měsíčně

kr
es

ba
 P

ix
ab

ay



s vůní tradice

14 www.madambusiness.cz

Kouzlo Vánoc se nedá zaměnit.
Z čeho se skládá? Třeba z kapky
nostalgie, také ze vzpomínek, vůně
jehličí, touhy udělat ostatním
radost, nadělování dárků. Také bez
cukroví se obejde jen málokterá
domácnost. A milovníků sladkých
hříchů přibývá. Je to znát i na
vršících se objednávkách pražské
cukrárny Dortydomu. Dokonce prý
už v květnu přicházejí první dotazy
od těch nejvěrnějších klientů, kteří
si zvykli právě na „to své“. Zájem
však projevují noví a noví zájemci.
Jak moc to těší, mi naznačila
v rozhovoru Mgr. Petra Dezortová,
manažerka jmenované cukrárny:

Od jakého dne začínáte péct a kdy končíte?

Letos jsme zahájili 13. listopadu a končíme
vždy poslední den tohoto měsíce. Prostě začát-
kem prosince musí být základní cukroví nape-
čeno, aby se mohlo začít slepovat a kompleto-
vat, a všichni si tak cukroví mohli vyzvednout
včas, v relativním klidu, aby neměli pocit, že je
vše až na poslední chvíli. Samozřejmě, když
budou zákazníci objednávat i poté, neodmít-
neme je. Tím, že je to ryze ruční práce, kterou
nelze zautomatizovat, chce to svůj čas. Celé
dva týdny nedělá náš šestičlenný tým téměř
nic jiného, než že peče jen a jen vánoční cu-
kroví. Ale baví nás to. 

V jakých číslech se pohybujete?

Loni jsme napekli přes pět set kilogramů, tedy
přesně pět metráků cukroví. Balíme po kilo-

vých krabičkách, byla jich tedy rovná pětistov-
ka. V každé bývá 15–20 druhů.

Máte i pro letošek nějakou novinku?

Určitě ano. Zákazníci se rádi vracejí ke klasice,
vždy podvědomě čekají i něco nového. Uvidí-
me, jak jsme jim letos padli do noty. Připravili
jsme marcipánové rolády s rumovou náplní
a zařadili jsme vylepšené pomerančové koko-
sové rohlíčky a také nabídneme tradiční vosí
hnízda, která se po určité přestávce dostala
znova do módy. Přidáme rovněž klasické oře-
chy, ale tentokrát z kakaového těsta.

Vyhledáváte či vytváříte další a další 
receptury?

I když se zdá, že je vánoční pečení založeno
spíše na zažitých osvědčených chutích, které si

oblíbily generace babiček a maminek, musím
potvrdit, že o novinky je dost velký zájem.
Takže vlastně stále vzorujeme, hledáme, čím
sortiment obohatit. Nyní zkoušíme nové pole-
vy, třeba čokoládovou s citronovou příchutí.
Náš báječný tým cukrářů je pro každý nápad,
pro každou zkušenost. 

Jaké ingredience nejvíce používáte?

Základem vánočního cukroví je několik dru-
hů těst, a ta lze připravit na nespočet způsobů.
Tradičními přísadami jsou skořice a vanilka,
rum, víno, marmelády, citronová a pomeran-
čová kůra, ovocné šťávy. Pak také různé pole-
vy, náplně...

Pro vánoční trh připravujete vždy i velké
množství dortů. Letos také?

Ano, ani tentokrát nebudou, alespoň z pohle-
du zájmu zákazníků, Vánoce chudé. O dorty
je obrovský zájem, ostatně máme otevřeno
ještě i na Štědrý den a Silvestra dopoledne,
aby ti, kdo je potřebují vyzvednout právě
o tomto datu, měli možnost. Také firmy hod-
ně objednávají pohoštění na své večírky
a party. Zavážíme tedy jak dorty, tak vánoční
cukroví, slané kanapky i ovocné koše. Zkrát-
ka pohoštění na klíč. Oblíbené jsou i naše
slané vánoční kmeny. Jsou to vlastně slané
dorty ve tvaru kmene, tedy světlé či tmavé
pečivo naplněné rozmanitými slanými poma-
zánkami, šunkovou, sýrovou, česnekovou,
a patřičně nazdobené. 

Silvestr už bývá klidnější?

Jak se to vezme. Zabýváme se zpravidla orga-
nizací velkých soukromých oslav, V.I.P. setká-
ní, a to je poměrně časově náročné. Často se
při takových akcích servíruje tzv. vyskakovací
dort, tedy dort vskutku obřích rozměrů, třeba
měří až 1,5 metru, z něhož se v okamžiku „O“
vynoří krásná modelka či jiná atraktivní kra-
savice. Takový dort vyrábíme jako jediní v re-
publice a máme s ním velké úspěchy. Jak se
konstruuje, to je naše tajemství. 

Specializujete se na organizaci svateb, vý-
zdobu a pohoštění. Už se někdo vdával
a ženil o Vánocích?

Přesně na Štědrý den to nebylo, ale mezi svát-
ky ano. Vzpomínám si na to dobře – svatba se
nesla ve stylu bílého království, svatební dort
byl laděný v zimních tónech, servírovaly se
sladké košíčky s cukrovými vločkami, bělostné
laskonky, jako výslužka bylo vánoční cukro-
ví... Pořádali jsme také zlatou svatbu, a ta se
odehrála přesně na Silvestra.

ptala se Eva Brixi
www.dorty-domu.cz

Vanilkové rohlíčky, dorty i svatby

Mgr. Petra Dezortová



napříč generacemi

Trochu jiné knížky, hry a kalendář vznikly
proto, aby obohatily svět prarodičů
a vnoučat. Co přivedlo autorku Moniku
Kopřivovou k zajímavému nápadu, o tom
jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Jak se rodil Nejmilejší kalendář pro babič-
ku a dědu? Bylo obtížné převést představu
do slov a obrázků?

Před čtyřmi lety jsem vytvořila knížky Babičko,
vyprávěj a Dědečku, vyprávěj. Jsou to vpisova-
telné knížky, které umožňují prarodičům za-
znamenávat vzpomínky od dětství až po sou-
časnost. Měly velký úspěch, a tak jsem na ně
navázala stolní hrou pro babičku, dědečka a ce-
lou rodinu pojmenovanou Jak to tenkrát bylo?
Ta je také o vyprávění příběhů, ale tentokrát
jednoduchou a zábavnou formou a lidem se
opět velmi líbila. Přemýšlela
jsem tedy o dalších hezkých
a smysluplných dárcích pro
prarodiče. 
Když se zeptáte své babičky
či dědečka, jaký dárek jim
udělá největší radost, s jisto-
tou vám odpoví, že to je ně-
co, co vyrobila jejich vnou-
čata. Téměř všichni
prarodiče navíc používají
stolní kalendář a velmi často
ho od svých blízkých dosta-
nou také jako dárek. Přemý-
šlela jsem tedy o tom, jak to-
to propojit. Jak udělat stolní kalendář, jehož
součástí by byly i obrázky vnoučat? Rok má
dvaapadesát týdnů a vytvořit tolik obrázků by
bylo pro děti velmi obtížné. S kolegy jsme hle-
dali různé cesty, jak takový kalendář udělat –
aby prarodičům vyhovoval tak, jak jsou zvyklí,

a aby do něj mohly děti namalovat vlastní ob-
rázky. Zkoušeli jsme řadu možností, až přišel
na svět Nejmilejší kalendář pro babičku a dě-
du. Je to týdenní stolní kalendář, který je spe-
ciálně uzpůsoben, aby do něj mohly děti vy-
tvořit 12 obrázků – jeden na každý měsíc.
Prarodiče uvidí celý měsíc obrázek před sebou
jako nejcennější dárek od svých vnoučat. Zá-
roveň mohou využívat 52 listů s jednotlivými
týdny jako u běžného stolního kalendáře. Sou-
částí kalendáře je i velký arch se samolepkami,
které mohou děti při své tvorbě využít. Pro
děti je tak vytváření kalendáře velká zábava. 

Myslíte si, že kalendář si najde hodně pří-
znivců? A proč?

Když jsme kalendář vymýšleli, chtěli jsme ho
kromě obrázků dětí něčím obohatit. Aby dělal

prarodičům nejen radost, ale
aby se díky němu dozvěděli
něco nového. Ptali jsme se
tedy opět babiček a dědečků,
jak celý rok vnímají a co je
zajímá. A z jejich odpovědí
vyplynulo, že je zajímá pří-
roda a její koloběh, střídání
měsíců a ročních období. Do
kalendáře jsme tedy přidali
i zajímavosti z přírody, pra-
nostiky spojené s jednotlivý-
mi dny i ročními obdobími,
ale také hezké citáty. Navíc
jsme na každý týden připojili

pro babičky a dědečky jednoduchá doporuče-
ní na různé aktivity. Milé tipy, jak si prarodiče
mohou daný týden udělat hezčí, ať už sami,
nebo s vnoučaty a rodinou. Kalendář potěší
babičku a dědu vždy, když se podívají na obrá-
zek, který pro ně s láskou vytvořila jejich

vnoučata a zároveň je pro ně praktickým
a užitečným pomocníkem. Věřím, že se nám
podařilo vytvořit opravdu krásný dárek, který
bude dělat prarodičům radost po celý rok. 

Proč si máme vážit prarodičů a starých lidí,
a proč si to nemáme nechat jen pro sebe?

Já sama pocházím z velké a velmi soudržné
rodiny. Když jsem byla malá, trávila jsem
spoustu času se svými prarodiči. Mé babičky
i dědečkové pro mě moc znamenali, mnoho
mě naučili a byli mými velkými vzory. A já na
ně s láskou vzpomínám a z našich společných
zážitků dodnes čerpám. Stali se pro mě i vel-
kou inspirací, a právě díky nim jsem se roz-
hodla jít svou vlastní cestou, založit portál 
Babičkářství a vymýšlet dárky, které dělají pra-
rodičům radost a zároveň podporují mezige-
nerační vztahy. Svět nejstarší generace je plný
moudrosti, životní zkušenosti, ale také nad-
hledu a klidu. A mně dává pocit obrovského
naplnění, že právě moje dárky, ať už jsou to
knížky, kalendář, nebo hra Jak to tenkrát by-
lo?, pomáhají propojovat generace a budovat
rodinné vztahy.

mnoho spokojených lidiček 
popřál kalendáři Pavel Kačer ❚❚❚

INZERCE

Již t�ikrát po sobě, tedy i v roce 2017,
jsme získali ocenění v soutěži 
Česká chuťovka a Dětská chuťovka.
Máme z tohoto úspěchu up�ímnou radost.

Naše farma OVUS – podnik živočišné výroby, spol. s r.o.
děkuje všem zákazníkům, kteří zůstávají naší chuti věrni.

Rok s kalendářem pro babičku a dědu

Monika Kopřivová
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zajímavá procenta / srdíčková rubrika

Pokrm lásky je bezpochyby čokoláda. Ale i v zimních dnech bych si přála, aby se spojila s ovocným poselstvím 
léta. S malinami. Zkoušela jsem maliny v čokoládě na mnoho způsobů. A jen dvě variace mne skutečně potěšily.
První je domácí Mousse au chocolate s malinami nebo malinovým toppingem. Druhý na přípravu méně náročný
a dostupnější způsob, jak si tuto kombinaci vychutnat, je i ve dnech upršených a sychravých, které už čerstvým
plodům nepřejí, Malinové želé v hořké čokoládě. Vyrábí je firma POEX Velké Meziříčí, a. s. Zabalené je krásně
a jeho delikátní složení mne těší o to víc, že POEX patří mezi české výrobce, kteří se nebojí inovací a s chutěmi
dokáží to samé jako hudební skladatelé s jednotlivými tóny symfonie. A ještě významná informace: v letošním
ročníku soutěže Česká chuťovka právě tato pochoutka získala právem ocenění stejně tak jako další novinka
v sortimentu Banánové želé v hořké čokoládě.    Kateřina Šimková

Koho a co mám ráda Když čokoláda políbí maliny

www.madambusiness.cz

Ve statutárních orgánech českých firem jen
v sedmi ze 468 analyzovaných odvětví
převládají ženy. Výrazná převaha žen je
v orgánech společností, které podnikají
v předškolním vzdělávání a denní péči
o děti. Naprosto nejsilnější zastoupení
mužů je v oblasti poskytování
přístupu k internetu. Vyšší podíl
žen lze sledovat u většiny odvětví
souvisejících s trávením volného
času. Větší zastoupení mají ženy
mezi firmami, které obchodují
s farmaceutickými či kosmetickými
přípravky, fotopotřebami
a textilem, zatímco muži dominují
u technicky laděných firem.
Genderový pohled na statutární
orgány firem podle předmětu
činnosti nedávno zveřejnila
poradenská společnost
Bisnode. 

„Do analýzy byla za-
hrnuta všechna odvětví,
pro která je známo cel-
kem alespoň 100 osob ve
statutárních orgánech
a dozorčích ra-
dách přísluš-

ných firem. Z celkového počtu 468 odvětví,
která tuto podmínku splňují, pouze u sedmi
převažují v orgánech ženy,“ sdělil analytik Bis-
node Milan Petrák.

K oborům, kde ve statutárních or-
gánech převládají ženy, patří
předškolní vzdělávání
(74,65 % žen), denní péče
o děti (69,68 %), kadeřnic-
ké a kosmetické služby
(57,14 %), vzdělávání v ja-
zykových školách
(56,60 %), všeobecná am-

bulantní zdravotní péče
(56,62 %), zubní péče

(53,15 %) a činnosti související
se zdravotní péčí (52,79 %).

Naopak nejmenší za-
stoupení žen, které

nepřesahuje 8 %,
je ve statutár-
ních orgánech
firem, které
podnikají v ob-

lasti poskytování
přístupu k inter-

netu, sladkovodní
akvakultury a vý-

roby čerpadel. 

„Nečekaně může působit vysoký podíl mužů
v odvětví Sladkovodní akvakultura (jen
7,68 % žen), zatímco příbuzné odvětví Chov
zvířat pro zájmový chov patří naopak mezi ty
s vysokým podílem žen (41,76 %). Podobný
nesoulad vládne mezi příbuznými odvětvími
Činnosti sportovních klubů (9,70 % žen)
a Činnosti fitcenter (35,35 % žen). Vysoký
podíl žen jsme zaznamenali také v pohřeb-
nictví (37,68 %). Na druhou stranu nijak ne-
očekávaná není převaha mužů v oborech vý-
roba piva (pouze 15,12 % žen) a lov a odchyt
divokých zvířat (11,20 %),“ komentoval vý-
sledky studie Milan Petrák.
„Očekávané výsledky přineslo porovnání ob-
chodních subjektů. Zatímco ženy mají vysoký
podíl v maloobchodu s farmaceutickými pří-
pravky (48,65 %), fotografickými potřebami
(41,05 %), kosmetickými výrobky (40,13 %)
a textilem (39,21 %), muži ovládají maloob-
chod s telekomunikačním zařízením (12,39 %
žen), s počítači a softwarem (12,57 % žen)
a velkoobchod s elektrospotřebiči a elektroni-
kou (12,77 % žen). Vyšší podíl žen lze sledovat
u většiny odvětví souvisejících s trávením vol-
ného času, jako jsou činnosti pro osobní a fy-
zickou pohodu (45,39 %), činnosti cestovních
kanceláří (41,56 %) a činnosti cestovních agen-
tur (41,40 %),“ uzavřel Milan Petrák. (tz)

Ženy převažují v orgánech firem jen v sedmi odvětvích

Odvětví podle přítomnosti žen ve statutárních orgánech a dozorčích radách

obory s největším podílem žen v orgánech podíl obory s nejmenším podílem žen v orgánech podíl

Předškolní vzdělávání 74,65 % Poskytování přístupu k internetu přes pevnou síť 7,27 %
Denní péče o děti 69,68 % Sladkovodní akvakultura 7,69 %
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 57,14 % Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 7,86 %
Vzdělávání v jazykových školách 56,60 % Výroba, přenos a rozvod elektřiny 8,70 %
Všeobecná ambulantní zdravotní péče 56,52 % Poskytování přístupu k internetu přes bezdrát. síť 9,07 %
Zubní péče 53,15 % Výroba komunikačních zařízení 9,30 %
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 52,79 % Správa počítačového vybavení 9,38 %
Ambulantní a zubní zdravotní péče 49,58 % Činnosti sportovních klubů 9,70 %
Specializovaná ambulantní zdravotní péče 49,56 % Opravy počítačů a periferních zařízení 9,87 %
Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství 49,25 % Činnosti související s bezdrátovou telekomunik. sítí 9,94 %
Maloobchod s farmaceutickými přípravky 48,65 % Opravy kovodělných výrobků 10,00 %
Umělecké vzdělávání 46,72 % Opravy strojů 10,33 %
Poskytování ostatních osobních služeb j. n. 46,09 % Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 10,45 %
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 45,39 % Výstavba vodních děl 10,62 %
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 45,36 % Omítkářské práce 10,71 %

zdroj: databáze Bisnode

foto Pixabay



k zamyšlení

Nejvíce pracovních úrazů, které měly za
následek pracovní neschopnost delší než 
tři dny, se podle Českého statistického
úřadu v loňském roce událo v Praze.
K dočasné újmě zde přišlo 7285 pracujících.
Následují kraje Jihomoravský, Středočeský
a Moravskoslezský, v každém z nich se stalo
přes 4000 takových úrazů. Nejméně
pracovních úrazů s dočasnou pracovní
neschopností delší než tři dny se událo
v Karlovarském kraji, kde úraz poškodil
1110 pracujících. Ačkoliv se to snaží mnoho
firem vyřešit po svém, určitě to není cesta.
Co dělat, když dojde k úrazu, poradili
odborníci ze společnosti Extéria, která je
členem České asociace franchisingu (ČAF).

Pracovní úraz je poškození zdraví, které je pří-
mo spojeno s výkonem práce. Jde tedy o takový
úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění pra-
covních úkolů. Často je určení pracovního úra-
zu nejasné. Například se označení pracovní
úraz nevztahuje na úrazy, ke kterým dojde po
cestě z práce a do práce. Stejně tak úrazy v pře-
stávce na oběd se označují pracovními úrazy
pouze v případě, že se odehrají ve stravovacím
zařízení provozovaném zaměstnavatelem. Také
úrazy při pracovních cestách bývají diskutabil-
ní. „V tomto případě jde o pracovní úraz pouze

v případě, že jím zaměstnanec utrpí újmu při
plnění pracovních povinností. Pokud dojde
k poškození zdraví po ukončení oficiálního pro-
gramu, pracovním úrazem jej nenazýváme,“ vy-
světlil Miloslav Ramach, jednatel společnosti
Extéria. Nejohroženější jsou zaměstnanci ve
stavebnictví a různých oblastí průmyslu, zde
dochází k úrazům nejvíce. Nejčastější úrazy
vznikají například z důvodu namožení v dů-
sledku zdvihání, tlačení či přemisťování těžkých
předmětů, pádem z výšky, kvůli uklouznutí či
zakopnutí nebo na základě různých nárazů.
Velmi časté jsou také dopravní nehody. 
Nikdo však není neomylný, a tak i přes do-
držení všech doporučení se může v každé fir-
mě stát, že k úrazu zkrátka dojde. Jak se v ta-
kové chvíli zachovat podle odborníků
z Extéria?

1. Provést neodkladné úkony
Podle Miloslava Ramacha platí: zachovejte
zdravý rozum. Dříve, než budete uvažovat nad
byrokratickými záležitostmi, je nutné se posta-
rat o zraněného a poskytnout mu první pomoc. 

2. Zajistit místo úrazu
Pokud to není nutné, nezasahujte do místa, kde
k úrazu došlo. Ideálně by mělo zůstat v původ-
ním stavu, pokud si situace žádá například zá-

sah Policie ČR. Důležitá je dokumentace pro
potřeby vyšetření příčin a okolností.

3. Ohlásit úraz
Pracovní úraz je nutné ohlásit bez zbytečného
odkladu po provedení nezbytných úkonů: Stát-
nímu zástupci nebo příslušnému útvaru Poli-
cie ČR v případě, že byl v souvislosti s úrazem
spáchán trestný čin, byla následkem úrazu
smrt. Územně příslušnému oblastnímu in-
spektorátu práce v případě, že poškození zdra-
ví vyžaduje hospitalizaci delší než pět dní, do-
šlo k úrazu na pracovišti, které podléhá dozoru
inspektorátu práce. Každý pracovní úraz se
pak hlásí příslušnému odborovému orgánu ne-
bo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, dá-
le pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn
pro případ odpovědnosti za škodu při pracov-
ním úrazu, také zaměstnavateli, který zaměst-
nance k práci vyslal a zdravotní pojišťovně za-
městnance.

4. Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku
pracovního úrazu
„Pokud to zdravotní stav zraněného zaměst-
nance dovoluje, je zaměstnavatel povinen vyše-
třit za jeho účasti a účasti odborového orgánu
nebo zástupce pro BOZP místo, kde k úrazu
došlo,“ doplnil Miloslav Ramach. (tz)

INZERCE

Extéria: Došlo ve firmě k pracovnímu úrazu?
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letem světem / úsměvné čtení

Tak jsem se přiblížil ke stovce! Věkem sice ješ-
tě ne, ale po deseti letech jako fejetonista jsem
se pomalu dopracoval k tomu milníku na
stránkách Madam Business. Možná si při té
příležitosti budu něco přát. Nebude to dort ve
tvaru knihy, kuličkové pero s osobním věno-
váním ani poukázka na kurz tvůrčího psaní.
Pokud bych při té slavné příležitosti
mohl vyslovit přání, pak
by znělo: Už žádný další
fejeton! 
Nejhorší je, když se vám
záliba z dětství stane ce-
loživotním povoláním
a údělem. Ano, rád jsem
psal od té doby, co jsem
vzal poprvé násadku do
ruky a pero smočil v kala-
máři s inkoustem. Nene-
chal jsem se odradit, ani když jsem první ne-
uměle vytvořená písmena rozmazal rukávem –
jako levák jsem s tím měl problém do doby,
než se ve škole mohla používat propisovačka.
Letos jsme si se spolužáky připomenuli půl
století od chvíle, kdy jsme vylétli z měšťanky
do života. Školní léta jsme nechali daleko za
sebou, vzpomínky však zůstaly. Miluška, po-
dobná nejen blonďatou hlavou americké fil-
mové sexbombě Marilyn Monroe, mi při-
pomněla, že jsem během vyučování pořád
něco zapisoval. Pokoušel jsem se tehdy o po-
vídky s výsledkem, který se nelíbil nikomu,

ani samotnému autorovi. V tom, abych nic
nevzdával, mě povzbuzoval kamarád Milan
Vohralík, taky kluk s „básnickým střevem“,
který tvrdil: Do osmnácti píše každý, potom
jen ten, kdo umí. Společně jsme se vypracova-
li až do školního rozhlasu, a zpříjemňovali
svým povídáním hlavní přestávky spolužá-

kům. Naše cesty se pak na
chvíli rozešly, aby se o pár
let opět spojily na fakultě
žurnalistiky.
Psaní může, například
grafomanům, působit až
orgastickou rozkoš. Často
však je provázeno trýzní.
Muka zažívá ten, po
němž se chce profesi-
onální výtvor, ale jemuž

zrovna nic neleze z pera. Nejde ani tak o psa-
ní jako takové, ale o nápad. Fejeton by měl být
na něm založen a dál vtipně rozveden až
k překvapivé pointě. V každém případě by 
neměl nudit.
Když se člověk propracuje ke stovce, už se mů-
že předpokládat, že psát umí. Klást slovo za
slovem, splétat je do vět, vytvářet z nich určité
větné celky a novinářské útvary, bývá věcí cvi-
ku a běžné rutiny. Jenže jde o myšlenku, o to
nemlátit prázdnou slámu. A napsat sto první
fejeton, a to každý jiný, s sebou přináší tu
komplikaci, že autor už všechny náměty vy-
čerpal a sotva narazí na nějaký nový. Má se

opakovat a spoléhat na to, že čtenář má krát-
kou paměť? 
S tou pamětí to bývá složité. Někdy mě v noci
napadne přímo geniální myšlenka. Téma jak
hrom na fejeton. Nemohu zaspat, protože se
mi hlavou honí věty, které nápad rozvíjejí.
V duchu si tleskám, raduji se z toho, že už
vím, o čem příště psát. A z toho pocitu pří-
jemného sebeuspokojení nakonec usnu. Když
se probudím, nevím, že jsem měl v půli noci
takovou šťastnou tvůrčí inspiraci. Ještě horší,
když si na ni vzpomenu. Byl tu obrovský ná-
pad, ale jaký? Chodím jak tělo bez duše, lámu
si hlavu, ale marná je veškerá snaha. Je tam
vygumováno, aneb jak říkají odborníci, tabu-
la rasa.
Někteří spisovatelé na to jdou od lesa. Nápady
si hned zapisují, protože vědí, že ty se nerodí
ve vhodném okamžiku, nad nepopsaným lis-
tem, ale když to člověk nejméně čeká. Jenže to
pak musíte mít po ruce papír a tužku, v noci
také osvětlení. Jednou jsem to i zkusil. Pořídil
si nový sešit a nazval ho Nápadník. A jak mys-
líte, že to dopadlo? Od té doby mě nic pořád-
ného, co bych do něj zanesl, nenapadlo. Pár
nesmyslů jsem hned přeškrtal. Zafungoval zá-
kon schválnosti a poťouchlosti!
Dnes už vím, že budu vždy začínat psaní s čis-
tou hlavou. Čekat, jestli múza přilétne, políbí
na čelo a spustí proud imaginace, nebo to bu-
de jen promarněný čas nad šálkem chladnoucí
kávy. Kdo na to má mít nervy? Pavel Kačer

Také už jste si
v poslední době
posteskli, že se
takový život nedá
vydržet? Z jedné

pracovní schůzky pádíte na další, jedno
obchodní jednání střídá druhé, mezi tím
spousty provozních záležitostí, domů se
vracíte pozdě večer a s nulovou energií? 

Místo toho, abyste mysleli v klidu a pohodě
na rozvoj firmy, zabývali se vizionářskými
plány a třídili nápady, které by pomohly
podnikání rozvinout stejně jako přispěly
k vaší nové image? Točíte se v kruhu a ne-
můžete to změnit? Máte nastudováno mno-
ho literatury o tom, jak si udělat pořádek
v hlavě, dobře hospodařit s časem, jak dele-
govat úkoly a zvládat sami sebe? A nic nepo-
máhá? Možná bychom dokázali poradit...
Vychutnejte si zcela nový přístup v pozornos-
ti o lidské tělo a vyzkoušejte v kosmetických
salonech GERnétic celotělové zábaly. Kombi-
nujte odpočinek, relaxaci a eliminaci stresu
s péčí o zdraví a krásu. Během 70 až 120 mi-

nut vám budou zapracovány technikou dre-
náž – efleráž výjimečné přípravky bohaté na
esenciální živiny, vitaminy, minerály a stopo-
vé prvky. Aktivní látky se postupně vstřebá-
vají do pokožky a pozitivně ovlivňují zdraví,
redukují kardiovaskulární rizika, stimulují
imunitní systém, obnovují nervovou rovno-
váhu a harmonizují celý organizmus.
Technika efleráž se používá především v ob-
lasti obličeje a poprsí. Jde o postupné, velmi
jemné a pomalé zapracování účinných pří-
pravků s využitím kompresních pohybů,
vždy do úplného vstřebání nanášeného 
produktu. 
Technika drenáž se používá při ošetření těla.
Jde o lehkou masáž klouzavými hmaty s jem-
ným přitlačením, která se provádí na celém
těle od chodidel až po oblast srdce. Vždy do
vstřebání jednotlivých krémů nebo olejů.
Ojedinělý způsob masáže spojený s aplikací
vysoce aktivních produktů navozuje stav ab-
solutní relaxace a pohody. Hloubkově půso-
bící biologický účinek jednotlivých látek po-
máhá řešit vnitřní nedostatky organizmu,
umožňuje účinnější asimilaci přírodních slo-

žek, což se projeví upevněním zdraví a nave-
nek omlazením a zkrášlením. 
A hledáte právě v této době dárek, který má
smysl? Plánujete něco nevšedního? Chcete
potěšit náročnou ženu i muže? Spojte všechny
odpovědi do jednoho řešení v dárkovou pou-
kázku. Dopřejte exkluzivní zážitek špičkové
péče o pleť obličeje nebo relax těla s francouz-
skou kosmetikou GERnétic. (red)

www.gernetic.cz
staňte se našimi fanoušky:

www.facebook.com/GERnetic.cz
www.instagram.com/gernetic.cz

Pro vaši předvánoční pohodu péče o tělo s kosmetikou GERnéticTip pro vaše svěží já

Zábaly mají v dnešním uspěchaném životě velký význam

Fejeton Když má fejetonista výročí

foto Kateřina Šimková
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prosincové téma

Žena, která se neztratí

Darovat k Vánocům obálku s penězi
v letošním roce plánuje 48 % Čechů. 
Pro třetinu je to ideální dar, pro třetinu 
jen alternativa těch tradičních. Bankovek 
se dočkáme spíše od mužů, pro ženy jsou
poslední variantou v případě, kdy nenajdou
vhodnější řešení. Podle aktuálního
průzkumu finanční skupiny Wüstenrot je
zajímavým typem vánočního dárku také
stavební spoření. To by nejčastěji darovali
rodiče dětem.

Letos najde peníze pod stromečkem každý dru-
hý Čech. K Vánocům je chce věnovat 52 % mu-
žů a 44 % žen. Zejména mladí lidé je považují za
ideální způsob, jak umožnit obdarovanému po-
řídit si přesně to, co potřebuje. „Obdobného ná-
zoru jsou i muži, kteří často nemají inspiraci pro
nákup, a lidé s nižším vzděláním,“ doplnil Jiří
Klos, manažer vývoje bankovních produktů fi-
nanční skupiny Wüstenrot. Naopak pro ženy
a rodiny s dětmi jsou dle jejich slov až poslední
variantou. Obálku s hotovostí přinese Ježíšek
častěji v Praze, kde se pro tento dárek rozhodlo
53 % respondentů. Naopak v ostatních částech
Čech jej na Štědrý den dostane jen 45 %.
A jak vybíráme dárky? Každá druhá žena je řeší
již v průběhu roku – pozoruje a poznamenává si,
co by si její nejbližší přáli. Muži se nejčastěji na
přání ptají, 16 % z nich nákup dárků nechává na
poslední chvíli. Stavební spoření si pod stromeč-
kem umí představit 25 % respondentů. Zájem
o něj přitom stoupá spolu s dosaženým vzdělá-
ním. Zatímco lidé se základním vzděláním by
ho darovali v 16 % případů, mezi vysokoškoláky

by po něm sáhl každý třetí (32 %). „Lidé s vyš-
ším vzděláním si umějí lépe vyhodnotit výhody
stavebka, porovnat je s jinými spořicími produk-
ty. Zároveň častěji více plánují a nevadí jim fixo-
vat prostředky po několik let, i s vidinou toho, že
si mohou zažádat o výhodný úvěr na rekon-
strukci či modernizaci bydlení. V neposlední řa-
dě mají častěji vyšší příjmy a jsou tedy schopni
odkládat pravidelně stejnou částku,“ upřesnil Jiří
Klos. Nejčastěji, v 78 %, by ho darovali rodiče
svým dětem, 31 % by ho dalo vnoučatům. „Zá-
jem o stavební spoření je dán dobrým poměrem

výnosu a rizika, kdy z tohoto hlediska patří stále
k nejvýhodnějším finančním produktům na 
trhu. V průzkumu to potvrdilo 44 % responden-
tů,“ uzavřel úvahy Jiří Klos.
Již 25 let se Wüstenrot zaměřuje na tvorbu fi-
nančních rezerv a financování bydlení. Jako dá-
rek pro stávající i potenciální klienty si připravil
soutěž s Půjčkou ProBydlení. Všichni, kteří plá-
nují rekonstrukci nebo se rozhodli do konce ro-
ku vylepšit své bydlení a využijí k tomu výhod-
ných podmínek od Wüstenrotu, budou zařazení
do slosování o dvakrát 250 000 Kč. (tz)

Polovina z nás bude dávat pod stromeček peníze

Vánoční cukroví nepeče téměř 30 % českých
domácností, jen 4 % Čechů se ale obejdou
úplně bez něj – vyplývá to z průzkumu
společnosti KPMG. Většina lidí, kteří cukroví
nepečou, ho dostane od příbuzných či
známých, cukroví kupuje každá desátá
domácnost v Česku. Letos si Češi při pečení
i nákupu vánočních cukrovinek budou ale
muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Podle Asociace kuchařů a cukrářů České repu-
bliky bude tentokrát cena vánočních produktů
v průměru zhruba o 10 % vyšší. Za růstem cen
vánočního cukroví stojí zvyšující se cena suro-
vin, především másla. Jestli však bude máslo
zdražovat i v předvánočním období, není vůbec
jisté. „Predikovat, zda cena másla v tento čas
ještě poroste, je velmi složité. Je totiž víc než
pravděpodobné, že velké množství lidí si máslo
nakoupilo k zamrazení s předstihem ve chvíli,
kdy se objevily první zprávy o růstu cen. To
může samozřejmě ovlivnit i poptávku. A s kle-
sající poptávkou může klesat i cena másla. Na-
víc ve spoustě receptů na vánoční cukroví lze

máslo nahradit. Další možností je, že se lidé le-
tos tradičním receptům vyhnou a dají přednost
těm, které dražší suroviny neobsahují,“ vysvětlil
Martin Prokop, autor projektu zfarmydomu.cz,
jehož cílem je zamezit plýtvání potravinami
a naučit spotřebitele zodpovědnému přístupu
k potravinám. 
V prosinci loňského roku byla průměrná cena
za kostku másla 43 korun, letos by to mělo být
podle odhadů tuzemské mlékárny 70 korun.
Některé druhy cukroví by se tak mohly pro-
dražit o desítky korun. Podle prognóz navíc
prodejci zdraží většinu cukroví – ať už obsa-

huje drahé suroviny, nebo ne. „Někteří výrob-
ci využijí situace, i když jejich výrobky dražší
suroviny neobsahují. Je to reakce na vývoj 
trhu,“ řekl Martin Prokop. „V průměru letos
stoupne cena vánočního cukroví o 50 korun
za kilo,“ doplnila Kateřina Jiroušková, majitel-
ka společnosti Domácí dobroty bez lepku.
Jen pouhá 2 % lidí, kteří doma nepečou, zamí-
ří pro cukroví do supermarketů, větší část je
kupuje v prověřených pekárnách nebo od ma-
lých dodavatelů. „Češi se stále více zajímají
o to, co jedí, a vyhledávají proto kvalitnější
potraviny. Pozitivní trend v gastronomii se tak
projevil i při nákupu vánočního cukroví,“
konstatovala Marika Konečná ze společnosti
KPMG Česká republika. (tz)

Vánoční pečení se letos prodraží

O kolik zdraží kvůli máslu cukroví

druh cukroví množství másla cena loni cena letos rozdíl

vanilkové rohlíčky 200 g 34,40 56,00 21,60
linecká kolečka 200 g 34,40 56,00 21,60
vosí hnízda 180 g 31,00 50,40 19,40
perníčky 75 g 12,90 21,00 8,10
pracny 140 g 24 39,20 15,20

Tabulka vychází z průměrných cen másla 43 korun (2016) a 70 korun (2017)

Jaký máte názor na darování peněz k Vánocům?




