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Vypečení novomanželé?
Originální možnost, jak si novomanželské vzpomínky netradičně uchovat, přináší LikeFoto. „Svatba se stává
velkou událostí v životě dvou zamilovaných, a tyto okamžiky je tedy nutné dobře a kvalitně zachovat.
U LikeFoto pomáhá proces laminace. Ta spočívá v natisknutí fotografie na speciální fólii, která se následně
doslova zapeče s odolným sklem za vysoké teploty a tlaku. Toto pevné spojení fotografii chrání a také jí
dodává vyšší hodnotu s nádechem luxusu,“ potvrdil Ing. Aleš Rychetský, manažer projektu LikeFoto.
LikeFoto získáte jednoduchou online objednávkou, začíná na ceně od 605 Kč a má čtyři standardní velikosti
(S, M, L, XL), lze si však objednat i atypické rozměry dle přání.

www.likefoto.cz
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Kořením je důvěra
Váš přístup k farmářům, kteří pro Tchibo
produkují kávu, je známý. Také výroba dřevěných předmětů je založena na úctě k životnímu prostředí. Jak to vypadá v praxi?

Spolupracujeme se všemi organizacemi, které
udělují mezinárodně uznávané certiﬁkace –
Rainforest Alliance Certiﬁed, Fairtrade, UTZ
Certiﬁed a Bio. Zároveň realizujeme řadu
vlastních projektů, především v oblasti vzdělávání farmářů. Patří mezi ně například projekt
Tchibo Joint Forces!, který je zaměřen na drobné pěstitele kávy a jejich rodiny. Farmáře podporuje v postupném přechodu od konvenčního k ekologickému, sociálně odpovědnému
a ekonomicky životaschopnému pěstování kávy. Součástí programu jsou školení, vzdělávání
pro celou rodinu, přístup k infrastruktuře
a rozvoj dlouhodobých dodavatelských vztahů.
Od založení programu v roce 2012 se do něj
zapojilo přes 30 000 farmářů v Brazílii, Hondurasu, Keni, Kolumbii, Papue-Nové Guineji,
Tanzánii a Vietnamu. Nejsou nám však lhostejné ani podmínky pracovníků v továrnách,
kteří pro nás vyrábí spotřební zboží. Proto
jsme v roce 2007 zahájili u našich dodavatelů
program WE (Worldwide Enhancement of Social Quality) – projekt péče o zaměstnance
v asijských továrnách. Dnes tento program zahrnuje více než 340 továren v devíti zemích,
které zaměstnávají zhruba 342 000 lidí.
Abychom celou problematiku přiblížili veřejnosti, tak především s našimi zákazníky sdílíme příběhy lidí, kteří stojí za výrobou našeho
zboží nebo pěstováním základních surovin,
z nichž produkty vznikají. Zájemci se tak mohou přenést do místních podmínek a lépe
chápat, co je pro místní lidi důležité a potřebné. Koupí výrobků Tchibo pak mohou spotřebitelé sami přispět k cílům 100% udržitelnosti.

Martina Ježková

Tchibo je značka, kterou dobře známe. A nejen proto, že nabízí skvělou
kávu nebo prima výrobky, které nám zpříjemňují život. Na místě je asi
otázka, proč má právě tato značka u zákazníků tak velký ohlas, proč do
obchodů Tchibo chodíme rádi. Odpověď na to najdete v následujících
řádcích. Rozhovor jsme připravili s Martinou Ježkovou, HR ředitelkou
společnosti Tchibo Praha, spol. s r.o.
Co si může pod pojmy Tchibo a společenská odpovědnost představit zákazník a co
zaměstnanec?

Představit si může celou řadu aktivit, jelikož
pojem je to velice široký. Zákazníci si tento
termín ale nejspíše spojí s ochranou životního
prostředí a planety, zaměstnanci pak s férovým jednáním a podmínkami ve ﬁrmě. Ve své
podstatě je to ale toto vše, plus ještě ekonomická stránka a spolupráce s dodavateli
a partnery ﬁrmy, chování k zákazníkům, aktivity v rámci místních komunit atd.
Cílem vaší společnosti je stoprocentní udržitelné podnikání. Je to reálné?

Reálné to je za předpokladu inovací a partnerské spolupráce v celém dodavatelském řetězci.
Naše ﬁrma jde po cestě ke 100% udržitelnosti
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již od roku 2006 a rok za rokem vidíme nové
a nové úspěchy a milníky, kterých jsme dosáhli.
Již dvakrát po sobě jsme byli vyhlášeni třetím
největším prodejcem výrobků z biobavlny na
světě, aktuálně je 80 % všech textilních výrobků
v našem sortimentu vyrobeno z biobavlny. Veškerý náš zahradní nábytek z tropického a boreálního dřeva pochází z trvale udržitelných
zdrojů. V oblasti kávy je to 40 %, v případě systému Caﬁssimo je veškerá káva v kapslích certiﬁkovaná. Vše je to samozřejmě i o nabídce na
světových trzích. Proto realizujeme řadu projektů v zemích původu kávy, bavlny i dřeva tak,
abychom podpořili farmáře a pěstitele v udržitelné produkci a získávání certiﬁkací, ale zasazujeme se také o zajištění odpovídajících pracovních a životních podmínek lidí v továrnách,
kteří pro nás produkují spotřební zboží. Těší
nás, pokud již dnes vidíme, že je možné docílit
reálných změn.

www.madambusiness.cz
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A jak tuto vizi šíříte mezi vlastními pracovníky a jak je pro pochopení takové strategie motivujete?

Vize jde od našeho majitele. Tchibo je stále rodinná ﬁrma a její majitel sám cestu udržitelnosti prosazuje. Je pevně zakotvena v hodnotách společnosti a její DNA, která je spolu
s etickým kodexem závazná pro všechny zaměstnance. V rámci veškerých svých činností
tuto vizi neustále rozvíjíme a posunujeme dále. Pro lepší pochopení, uchopitelnost a nadchnutí zaměstnanců propojujeme běžné aktivity s aspekty odpovědnosti. Snažíme se
zaměstnancům zprostředkovat osobní prožitek, který si odnesou i do vlastního života.
Z nových znalostí tak beneﬁtuje nejen ﬁrma,
ale i zaměstnanci a jejich rodiny – např. třídění odpadu, kurz ekonomické jízdy autem,
možnosti šetření vodou.
Ostatně komunikace uvnitř ﬁrmy je náročná nejen na organizaci, ale také na empatie, sdílení myšlenek, vnitřní přesvědčení
člověka o smysluplnosti. Co se vám v tomto směru osvědčilo?

V rámci personální politiky dbáme na to, aby
lidé rozuměli smyslu své práce a věděli, jak
přispívají k celkovému úspěchu ﬁrmy a jak
jsou potřební, jelikož pro lidi je motivující
možnost se učit, posouvat, ovlivňovat, spoluvytvářet a mít zodpovědnost za výsledek. Jedna z hlavních lokálními zaměstnanci vydeﬁnovaných hodnot je „výkon, který baví“. Díky
tomu zaměstnanci rádi společně pracují, dosahují cílů a svůj úspěch také společně slaví
a užívají si ho. Na maloobchodní ﬁrmu máme
velmi malé procento ﬂuktuace zaměstnanců
a opravdu vidím, že zaměstnanci jsou ambasadory ﬁrmy, žijí s ﬁrmou a jejími hodnotami,
a to se samozřejmě odráží jak na velmi pozitivní atmosféře, tak na dobrých výsledcích.
Firma tak má možnost expandovat, přicházet
s novými nápady a službami a neustále vylepšovat svůj unikátní business model ke spokojenosti zákazníků.

Nadchnout lidi k dobré práci pomáhá řada
způsobů. Vaše kolegyně na jedné z konferencí hovořila o tom, že si na vzájemných
vztazích lidí v Tchibu docela zakládáte, podporujete inovativnost, kreativitu, odpovědnost i spokojenost jedince. Platí to stále?

Určitě. Prostřednictvím ﬁremní kultury, angažovanosti a rozvoje lidí ovlivňujete atmosféru
ve ﬁrmě, její úspěch i spokojenost zaměstnanců. Kořením je pak důvěra. Čím jsem starší,
tím více vnímám, jak kouzelná důvěra je.
Správně s ní pracovat dělá zázraky – když dám
nebo dostanu důvěru, tak výsledkem je násobně větší výkon a nasazení, protože nechceme
zklamat. Je to mnohem účinnější než různá
pravidla a restrikce. A lidé se pak v takovémto
prostředí nebojí přebírat zodpovědnost, jít do
rizika a zkoušet nové cesty. Nemá cenu o tom
však teoreticky hovořit, lepší je to vidět na
vlastní oči. Jak naši ﬁrmu vnímají sami zaměstnanci se můžete podívat a poslechnout si
na portálu https://www.cocuma.cz. Myslím, že
z této prezentace se lidé zvenčí dozví opravdu
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vše o tom, jak to uvnitř naší ﬁrmy chodí, jaká
je tam atmosféra a jak se tam lidé cítí.
Péči o zaměstnance věnujete značnou pozornost. Ctíte rovnováhu mezi pracovním
a soukromým životem. Přináší to očekávané výsledky?

Já osobně ji cítím a věřím, že i moji kolegové.
Za posledních několik let jsme realizovali řadu
workshopů a z nich plynoucích opatření pro to,
aby naši zaměstnanci v kancelářích, obchodech
i v terénu věnovali tomuto tématu pozornost
a měli možnost svůj osobní a pracovní život sladit dle svých představ. Ve směnném provozu
našich obchodů to samozřejmě není tak jednoduché, ale i zde jsme nějaké možnosti našli.
V každém obchodě například máme minimálně
jeden zkrácený úvazek, umožňujeme brigády
rodičů/maminek na rodičovské dovolené v obchodech, pro všechny zaměstnance organizujeme Dny zdraví, nabízíme dva dny dobrovolnictví plně hrazené ﬁrmou a mnoho dalšího.
za rozhovor poděkovala Eva Brixi ❚❚❚
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Naslouchat pokynům srdce
Nevím, čím je dnes pro koho z nás květen. Jestli je nejvyšší čas hubnout do plavek, plánovat, co je třeba ve
ﬁrmě stihnout do prázdnin nebo se raději oddávat
slastnému randění v rozkvetlém sadu. Já přemýšlím
nad něčím úplně jiným. Nad slovy, které jsem onehdy
slyšela několikrát v jediném dni: Budu rád, když mé pozvání přijmete,
potěší mne, když budete spokojena. Byla to vstřícnost upřímná, nestrojená a okouzlující. Ne každé jednání, ne každá schůzka takto končí. Myslím, že nadchází čas navzájem pokynům srdce naslouchat.
A pečovat o vztahy, které se zdaleka nerodí v zákaznickém centru.
Květen možná přeje empatii.
Eva Brixi, šéfredaktorka

Tip Grady

Umění žít pozitivně
Andy Cope, Andy Whittaker

V knize plné rad, příběhů ze života a laskavého
humoru najdete šest jednoduchých zásad, které
vám změní život. S jejich pomocí objevíte své silné
stránky, naučíte se, jak naplno využívat své schopnosti, zjistíte, kterým směrem byste se měli posunout, a uděláte první kroky ke své úžasné budoucnosti.

Co byste letos ráda udělala
pro své zdraví?
Ing. Vladimíra Ondráková
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
předsedkyně představenstva
a obchodní ředitelka

Držím se zásady, že u počítače nesedím
déle než do 18 hodin. Hodně spoléhám
a budu spoléhat i na pozitivní vidění vztahů a věcí kolem sebe. Ráda se směji, ráda se zdržuji mezi veselými lidmi. Optimizmus je
můj velký pomocník i ve zvládání stresových situací. Také si umím
dělat drobné radosti, sázím na vkusné, ale módní oblékání a jsem
zastáncem i decentní ženské marnivosti. Mnoho životní energie
nacházím v rodině a mezi svými nejbližšími. A co bych chtěla ještě
vyzkoušet, jsou bylinky. Myslím si, že člověku dokáží úžasně vylepšit kondici.

Myslíte si, že dokáže podnikat
žena v jakémkoli oboru?
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
Univerzita Jana Amose
Komenského Praha
rektor

Dle mého názoru rozhodně ano, navíc
existují oblasti, v nichž mají ženy často
takříkajíc navrch – za všechny bych zmínil diplomacii. Intuitivním
diplomatickým přístupem na celé čáře vítězí například ve vztazích.
Pro ty, které by tento intuitivní přístup chtěly dostat na vyšší úroveň
a rozšířit záběr, doporučuji studium nejnovějšího studijního programu na naší univerzitě: Mezinárodní vztahy a diplomacie.
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Milovníci chřestu,
těšte se! K dostání je od dubna v prodejnách
BILLA český chřest pod privátní značkou Česká farma.
Čerstvý, bílý chřest z produkce českých pěstitelů si budete
moci užívat do konce června.
K dostání bude rovněž chřest
zelený ze zahraničí.
Chřest, často označovaný jako
„bílé zlato“ či „královská zelenina“, je nejen lahodný. Je také jednou z nejdietnějších potravin vůbec a je vyzdvihován
pro řadu svých pozitivních zdravotních účinků. Díky vysokému obsahu
důležitých vitaminů a minerálů a jejich kombinaci se o něm často hovoří dokonce jako o elixíru mládí.
Jemnou chuť chřestu si naši předkové vychutnávali už před naším letopočtem, ale zároveň jej díky jeho vlastnostem užívali jako lék. Za první
zmínku o této zelenině můžeme považovat její zobrazení na fresce z doby 3000 let př. n. l., na níž je obětována egyptským bohům. Římský císař Augustus pak dokonce založil „chřestovou ﬂotilu“ určenou k dovozu této skvělé zeleniny.
(tz)

www.madambusiness.cz

úhel pohledu

O digitálním světě a zkratce GDPR
Ze čtyř písmen, která tvoří zkratku
GDPR, jde mnohým šéfům ﬁrem
a organizací hlava kolem. Někde
jsou však klidní, protože práci
s daty věnovali již dávno patřičnou
péči a na ochranu osobních údajů
zaměstnanců a obchodních
partnerů dbali se vší etikou
a předvídavostí. Přesto je GDPR
pro většinu ﬁrem a organizací,
včetně veřejné správy, spíše
strašákem místo pobídkou k tomu
dát věci do pořádku.
Není tedy divu, že se i tímto žhavým tématem
zabývala konference ISSS v Hradci Králové.
Další, letos již 21. ročník renomované akce se
odehrál se ve dnech 9. a 10. dubna a jako již
tradičně se týkal reformy veřejné správy, rozvoje e-govermentu a informatizace společnosti. Během dvoudenního programu se uskutečnilo na 200 přednášek a diskuzních setkání,
představila se rovněž stovka dodavatelů technologií a služeb. Konferenci pořádala společnost Triada, spol. s r.o., generálmím partnerem byla Česká spořitelna, a. s., a jedním
z hlavních projevů bylo vystoupení Mgr. Věry
Jourové, komisařky EU pro spravedlnost,
ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, která se zabývala zejména přínosem GDPR.
Jí patřily i naše otázky:

Mgr. Věra Jourová

o výměně názorů i zkušeností jak na oﬁciální
půdě, tak v diskuzích účastníků. Cenná je rovněž tím, že se na ní potkávají zástupci z veřejné správy, odborníci na IT technologie, politici, podnikatelé i novináři.

Není GDPR přehnaně přísné pravidlo?

Záleží na úhlu pohledu. Myslím si však, že požadavky na kvalitní ochranu osobních údajů
jsou plně v souladu s požadavky celé Evropské
unie. Podstatné je, aby „to“ bylo dobré pro lidi,
občany, zákazníky, podnikání. A nejen dobré,
ale aby nakládání s osobními údaji nebylo nebezpečné. Osobní údaje jsou citlivou záležitostí, měly by se proto odpovídajícím způsobem chránit.
Státní a veřejná správa prochází řadou
proměn, jednou z nich je digitalizace. Jak
vnímáte tuto cestu?

Obdobně jako většina účastníků konference
ISSS. Osobně digitalizaci podporuji, dává nám
možnost pracovat na mnoha úrovních efektivněji, s přehledem, rychleji, ušetří nám drahocenný čas. Jde to ruku v ruce s utvářením
a zdokonalováním jednotného trhu EU i ekonomiky každé země, mělo by to vést i ke snižování administrativy. Služba lidem by na základě digitalizace měla být zase o stupínek výš.
Konference ISSS se právě na digitalizaci každým rokem dívá pod nejrůznějšími úhly pohledu, proto je cenná a velmi inspirativní. Je

O konferenci ISSS se tvrdí, že je špičkou
mezi odbornými fóry na podobné téma
u nás...

Domnívám se, že to tak opravdu je, již jsem se
zúčastnila celkem čtyřikrát a mám z jednání
vždy velmi dobrý dojem. Potkávají se tu přítomnost s budoucností a informační technologie k tomu dopomáhají obrovskou měrou.
Učí nás uvažovat v nových dimenzích, dávají
prostor přemýšlet v jiných souvislostech než
jsme byli dosud zvyklí. Neuvěřitelným tempem mění nás všechny, naše možnosti i výsledky práce.
Jaké poznatky jste si z této konference
odnesla?

Stěžejní pro mne byly myšlenky o tom, jak
mohou nové technologie a například umělá
inteligence lépe sloužit lidem. V této rovině se
to vztahuje i na GDPR. Je jen škoda, že se
v souvislosti s ochranou osobních údajů hovoří hlavně o problémech, jež zavádění pravidla
provází, než o tom, jaké beneﬁty zvýšená
ochrana přinese. Nic není černobílé, každá
strana má rub i líc.
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Přesto – zejména malé ﬁrmy se GDPR obávají...

Záleží to na typu zpracovávaných údajů. Většina společností s nějakými osobními údaji
operuje. Ty ﬁrmy a instituce, které evidují
údaje např. o zdravotním stavu lidí nebo bankovní informace, musí využít vyšších stupňů
ochrany. Na druhou stranu malé společnosti
shromažďující a používající méně závažné
údaje se nové právní úpravy významně obávat nemusejí, pokud určité zabezpečení
a oprávněný přístup k osobním údajům zajistí. GDPR má působit přiměřeně vůči riziku
zneužití dat.
Co má tedy GDPR hlavně přinést?

Jednotná pravidla ve všech státech Evropské
unie. Dále například možnost spotřebitele řešit porušení svých práv přímo v zemi, jíž je
občanem. Doposud spotřebitel musel věc řešit
v zemi sídla právnické osoby.
Čemu má zabránit?

Například tomu, aby v případě, že si to spotřebitel nepřeje, byla jeho data přeprodávána, byla využita k extrémně personalizované reklamě, byla odstraněna z informačních systémů
na základě žádosti. A všeobecně k pečlivější
ochraně osobních údajů.
připravila Eva Brixi
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Dámská jízda poetickým krajem
u Máchova jezera

aneb Najděme čas na vztahy
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Naše všední uspěchané dny jsou
zavalené technologiemi. Věnujeme se
jim namísto vztahům, které jsou pro
spokojený život i smysluplné podnikání
nezbytné. Jenže... Všichni jsme už
všude byli, všechno jsme zažili,
všechno viděli. Také to tak cítíte?
A chcete to alespoň trošku změnit?
Maličko? Vím, že o tom přemýšlíte.
Někdy však člověk nemá sílu ani chuť
vybočit ze stereotypu. Nebo je to
omluva vlastní pohodlnosti? Tomu
nevěřím. Ne nadarmo se říká, že
všechno má svůj čas.

spousty zeleně a klid, klid, klid. Bez mobilu,
notebooku a obchodních schůzek. A pravda,
k Máchovu jezeru jsem jezdívala jako malá
holka, a nejen já. Jet na Mácháč, to bylo něco...
Prázdninová dobrodružství i znuděné pohledy
při povinném rodinném sbírání borůvek, kterých zde najdete prý vždy hojnost. Když jsem
se byla onehdy v Portu podívat, netušila jsem,
kolik komfortu se ve zdánlivě nevelkém objektu skrývá. Budova byla vystavěna ve 30. letech
minulého století a osud jí dal do vínku sloužit
rekreačním účelům české, německé i ruské armády, a nejen to. Na přelomu 80. a 90. let prošel změnami vlastníků a dnes je majitelem společnost, která si vydobyla v oboru cestovního
ruchu váženou pozici: Regata Čechy, a.s. Patří
jí také hotel Horizont v Krkonoších.

Přiznám se, na dovolenou nejezdím zrovna
s nadšením, protože jde právě o ten čas. Vymyslet kam jet, přípravy, obětovat dobu přepravy
z místa A do místa B – kolik záležitostí by za ty
dny člověk vyřídil? Tentokrát však na kratičký
odpočinek pojedu. Rozhodla jsem se pro
čtyřhvězdičkový hotel Port na břehu Máchova
jezera. Je to hodinu autem z Prahy, volba mi
nabídne sladkovodní koupání, snad i slunce,
pokud bude červenec podle mých představ,

Regata Čechy tady u Máchova jezera hodně
investovala. Původní budovu přistavěla a zrekonstruovala v rekordně krátkém čase a druhou, novou, připojila. Ctila přitom styl funkcionalizmu, který stavbě vtiskla první republika.
A přáním rovněž bylo, aby oba celky vzhledem připomínaly parník. A tak se také stalo.
Jedné budově se říká jižní a její interiér je laděn do chladnějších tónů, druhá se pracovně

jmenuje severní a vnitřní vybavení je v barvách teplejších.
Slogan, který najdete na propagačním materiálu Váš přístav hotel Port ...má něco do sebe.
Pomyslně tu kotví každé léto spousty rodin
s dětmi. Ing. Kateřina Hrdličková, ředitelka
prodeje a marketingu, mi potvrdila, že 62 hotelových pokojů bývá dávno před sezonou vyprodáno, a se třemi apartmá je to obdobné.

Port připomíná parník

www.madambusiness.cz
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To, které si hosté rezervují na svatební líbánky,
se jmenuje Spinnaker, je obsazeno takřka po
celý rok a zájem o ně nepolevuje ani v zimě.
„Toho, že u nás přes léto nejvíce pobývají rodiny s dětmi, si nesmírně vážíme, a snažíme se
pro jejich pohodlí udělat, co je v našich silách.
Od čistoty pláže až po zdravé stravování podle
nejnovějších trendů,“ pověděla Kateřina Hrdličková. „Pro nás je to důkaz toho, že návštěvníkům servis vyhovuje, že je jim u nás dobře.
Proto se opakovaně vrací.“
Přesto téměř polovinu tržeb získává Port z ﬁremních akcí. Během celého roku se tu odehraje nespočet konferencí, seminářů, školení
s obchodními partnery, dokonce i plesy, pro-

tože ani město Doksy, ani nikdo jiný v okolí
nemá tak velké prostory a zázemí vhodné právě k pořádání těchto zimních radovánek.
K dispozici je totiž konferenční sál Komodor,
kam se vejde až 200 osob, je s terasou a přímým výstupem k jezeru. Chodí a tančí se tu
po opravdových dřevěných parketách, a to má
něco do sebe. Sál se dá propojit s dalšími prostory hotelu a nabídne nespočet variant
a možností využití.
Salonek Admirál pojme kolem 60 lidí a Kapitán asi 40, a ten nejmenší Kadet je pro 20 osob.
No a pro hodně uzavřenou společnost se doporučuje jednání ve dvou apartmá Cockpit
a Board, která nabízejí pohodlí až pro desítku

Žena, která se neztratí

osob. Samotná hotelová restaurace usadí najednou více než stovku strávníků.
Nejedna akce se pak uskuteční na některé ze
čtyř lodí společnosti Regata, která má na jezeře i svá vlastní přístaviště. Na loď Máj se může
nalodit až 250 lidí, na palubu Racka se vejde
na 160 osob, loď Hynek je pro 70 hostů a nejmenší Jarmila nabízí 60 míst. I plavidla se mohou proměnit v příjemné rautové řešení.
Čas si poroučet nedá

Ptám se sama sebe, kdo má u nás nejméně volného času, kdo žije v poklusu. Jednoznačná odpověď je: ženy podnikatelky a manažerky. Hledají právě čas, úzkoproﬁlový fenomén dnešní
doby. Snaží se s ním hospodařit efektivně. Jde to
jen výjimečně. Čas si totiž poroučet nedá a kapacita lidského organizmu podléhat tlaku technologií a na výkon odmítá. Proč? Zve nás totiž
na výlet. Ano, jednou to přijít musí. Odhodíme
na pár dní starosti a pojedeme. Na pohodu, jak
se říká. Nebudeme mluvit, jen si tak občas prohodíme slovíčko. Budeme spolu a to postačí.
Nachystám několikadenní dámskou jízdu pro
spřátelené duše. Kde a kdy se mohu potkat
s kamarádkami, ochotnými spolupracovnicemi, nejvytíženějšími ženami tohoto tisíciletí,
s nimiž celé roky spolupracuji? Míjím se stále
a pořád stejně pracovně – někde na rychlé kávě a hurá za dalšími povinnostmi. Ne nadarmo
tvrdím, že manažer je nejšťastnější, když mu
odpadne schůzka... Taková je praxe. Ano,
zvykli jsme si tvrdit, že času je málo, a proto ho
nemáme dost ani sami na sebe, natož pak na
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to, abychom ho příjemně prožili s lidmi, kteří
si to zaslouží, s nimiž sdílíme radosti, energii,
smysl života. Že to zní příliš vážně? Možná.
A tak: kdy vyrazíme, milé dámy?
Koupací období to být nemusí, navrhuji třeba
konec října. Krajina se zbarví do emocí a ženské srdce začne malovat svá plátna. Lehká
nostalgie, vzpomínky na první lásky, procházka stromořadím vnukne nejedné z nás impozantní myšlenku. Čtveřice dnů prodlouženého
víkendu s ranními mlhami v kraji, jemuž Karel Hynek Mácha připsal poetickou stopu.
A společnost Regata Čechy ji kultivuje tak, že
splní takřka jakékoli vaše přání. Nejen jídelní
lístek se slabě rozmařilým nádechem, ale také
prvotřídní vína z vlastní vinotéky, koupání
v bazénu s plnou diskrétností, laskavost vířivky při svíčkách. Dopřeje náležité soukromí
k jednání kolem proměn strategie ﬁrmy, nabídne inspiraci třeba při masáži. A pak ta výletní loď. Můžete ji mít i sami pro sebe, procítit drama mezi nebem a zemí. Tvořivost ducha
to podnítí, úvahy o pomíjivých hloupostech
rozptýlí, na vodě člověku rostou křídla. Význam nekonečna je jako jogínské dýchání.
Povznáší nad všední problémy a dává hlavě
odpočinout. Stačí i půlhodinka. Začnete se usmívat a věčnost plyne neslyšně, takt motoru
přede v rytmu drobných vln.
Firmy na námluvách u vody

Zouvám si sandály a koncem dubna zkouším
vodu. Škoda, že se blíží bouřka. Písčité dno
rybníka, který dal založit Karel IV., se rychle
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prohřívá. Skoro 300 hektarů vodní plochy se
chystá na plavce. Jsem štír a vodu vyhledávám.
Smývá ze mne tíhu života, již si občas přece
jen připouštím do detailů. Voda mi přináší
myšlenky, jež vzkypí později. Není to úžasně
zařízeno?
Myslím, že výlet za dobrými vztahy do hotelu
Port opravdu zorganizuji. Lesopark o rozloze
tři a půl hektaru nám poskytne scenérii, jež
zůstane jako pozvánka na příště. Pohodlí hotelu připraví půdu pro nicnedělání. Když nás
pozdraví sluníčko, určitě dáme přednost záměrně několikrát zmiňované vyjížďce lodí,
teplý svetr postačí, vždyť jezero není jen pro
letní řádění. „V hlavní sezoně, často ale i mimo ni, ﬁrmy rády vyhlídkové plavby loděmi
využívají. Můžeme na nich připravit libovolný
program, sdílíme a rozvíjíme letité zkušenosti
i chuť nabídnout vždy něco nového,“ doplnil
Ilja Šedivý, předseda představenstva společnosti Regata Čechy a.s. „Na palubě můžeme
připravit vhodné občerstvení, ochutnávku vín
tuzemských i z dovozu, nebo krůtích specialit,
odebíráme totiž maso z nedaleké farmy. Pokud to jde, dáváme přednost lokálním dodavatelům. Podobně na tom jsme v případě spolupráce s blízkou kozí farmou, její sýr je
opravdovou pochoutkou. Plavby se využívají
také pro svatebčany, k mimořádným ﬁremním
oslavám či větším rodinným sešlostem. Pořádáme kurzy jachtingu, návštěvu nedalekého
autodromu, večerní prohlídku hradu Houska,
v zimě tu máme bruslařskou dráhu i hřiště pro
lední hokej, pánové si tak mohou změřit své

síly. Oblíbené jsou grilovačky na terase hotelu
či přímo u jezera. Nebo ochutnávka rumů,
whisky a portského,“ vyjmenoval Ilja Šedivý
s dovětkem, že nabídka poskytovaných služeb
je od sauny až po bowling samozřejmostí.
Romantika Máchova kraje je magická. „Skutečně je tu velmi krásně, a to netvrdím jen proto, že i já mám k tomuto místu osobní vztah
z dětství,“ řekl ještě jen tak Ilja Šedivý. „Jezdíval jsem na prázdniny právě sem, k Máchovu
jezeru, aniž jsem samozřejmě tušil, že se zde
bude odehrávat další kapitola mého života.“
Hotel Port nabízí nevtíravý, vlídný komfort.
Přesně takový, který vám pomůže přeladit na
vlnu, která odnáší starosti do dálek zapomnění. Změna místa znamená změnu času a změnu úhlu pohledu. I na sebe sama.
PS: A už vím, proč bych volila pro naši dámskou jízdu podzimní aranžmá. Na stěně jednoho z pokojů při letmé prohlídce mi učarovala reprodukce fotograﬁe, která se jmenuje
Po bouři. Paleta barev expresivního ladění mi
napověděla, že léto mé návštěvy musí být následováno právě obdobím, jež prázdninové
rozkoše úročí. Autorem je Vladimír Kuřátko,
který v Máchově kraji žije od roku 1956. Jeho
fotograﬁe a snímky Zdeňka Halíře, dalšího
obdivovatele kraje Doksy, krášlí jednotlivé pokoje hotelu.
A ještě něco. Na jídelním lístku jsem si našla
sorbet z černého čaje...

www.madambusiness.cz

Eva Brixi
www.hotelport.cz

o odvaze a chuti

Od doby krize přibylo desetinásobně
více podnikatelek než podnikatelů
Počet podnikatelských právnických
i fyzických osob dosáhl v České
republice v minulém roce
rekordních čísel. Zatímco počet
podniků a živnostníků na vedlejší
činnost roste trvale, počet OSVČ
v činnosti hlavní roste poprvé od
doby světové krize. Hlavní podíl
v příznivých statistikách přitom drží
ženy v podnikání, jejichž počet od
roku 2011 stoupl vůči mužům
desetinásobně. Asociace malých
a středních podniků a živnostníků
ČR ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu vydaly
aktuální srovnávací analýzu mezi
podnikateli a podnikatelkami.
Ta ukazuje, že počet právnických osob roste
průběžně, ke konci minulého roku jich bylo
458 407, což je rekordní meziroční nárůst
o téměř 21 000 ﬁrem. Z pohledu všech aktivních OSVČ dochází čtvrtým rokem za sebou
rovněž k jejich nárůstu, přičemž ke konci roku
2017 jich bylo již 991 444, což je meziroční
nárůst o více než 10 000 živnostníků. Poprvé
za sedm let přitom dochází k růstu OSVČ
v činnosti hlavní, a to celkově na 582 226,
tj. o více než 4400 podnikatelů. Zásadní roli
na pozitivním trendu mají ženy v podnikání.
Za posledních šest let (2011–2017) byl absolutní nárůst počtu žen podnikatelek 54 063,
zatímco v případě podnikatelů byl nárůst jen
desetinový, a to 5541. V posledním sledovaném roce (2016–2017) byl absolutní nárůst
počtu žen podnikatelek 7858, zatímco mužů
podnikatelů přibylo 5734.
Z analýzy vyplynulo, že na jednoho muže
v roce 2017 připadalo v průměru 1,5 živnostenských oprávnění, na jednu ženu to bylo
1,3 oprávnění. Zatímco u mužů je živnost volná zastoupena přibližně polovinou, u žen to
jsou dvě třetiny. Stejně tak ženy mají dvojnásobně větší podíl vůči mužům ve vázané činnosti. Naopak u mužů je třetinově zastoupena
živnost řemeslná, zatímco u žen je to jen 16 %.
Nejvíce mužů podniká v jihovýchodní oblasti
republiky, následuje Praha a oblast severovýchodní. Region s největším nárůstem mužů
vstupujících do businessu od roku 2009 je Praha, kde je čistý přírůstek podnikatelů 15 985.
Region s největším poklesem počtu podnikatelů od roku 2009 je Severozápad, kde se snížilo
množství podnikatelů o 3430 osob. Nejvíce žen
podniká v Praze, následuje jihovýchodní a se-

foto Shutterstock

verovýchodní oblast. Region s největším nárůstem podnikatelek od roku 2009 je Praha,
kde jich přibylo 22 059. Žádný region nevykazuje v případě podnikatelek pokles jejich počtu od roku 2009 .
Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu
uvedl: „Posledních šest let jsou ženy v zakládání nových živností o řád aktivnější než muži. Drobné služby, malý obchod, poradenství
nebo vzdělávací podnikatelská činnost se začíná stávat doménou začínajících podnikatelek,
které se prosazují na bázi důslednosti, zdravé
raﬁnovanosti a nadšením pro věc. Hlavním
důvodem vstupu žen do podnikání je jednak
snaha o vlastní nezávislost a vyváženost rodinných příjmů, řada z nich ale začíná podnikat, protože jim zaměstnavatel neumožní pružnější pracovní dobu, například po mateřské.“
„Od roku 2013 postupně sleduji mezi ženami
nejenom větší zájem o podnikání, ale zároveň

Žena, která se neztratí

také větší sebevědomí a jistotu, se kterou do
podnikání vstupují. Věřím, že osvěta podpory
podnikání celkově, ke které dochází díky státním i soukromým subjektům, pomáhá v začátcích i ženám, které několik let váhaly. Další
velkou podporou žen podnikatelek by mohl
být ještě větší prostor pro vzájemné sdílení nejenom zkušeností, ale i konkrétních obchodů
a zakázek,“ dodává závěrem z praxe Eva Čejková Vašková, zakladatelka ŽENY s.r.o. a členka dozorčí rady AMSP ČR.
Projekt Podnikavá žena funguje od roku 2013
a od té doby mediálně i ﬁnančně podpořil stovky žen, které našly odvahu a pustily se do podnikání. Více než 10 000 registrovaných podnikavých žen na webu je zároveň největší
webovou platformou pro podnikavé ženy v ČR.
Ženy se přitom nemusí setkávat jen online,
součástí projektu jsou i pravidelné offline networkingové a vzdělávací akce.
(tz)
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V SIKO
člověk odříkání nevnímá
Ing. Jaroslavu Valovou, zakladatelku
řetězce prodejen SIKO KOUPELNY a.s.,
jsem poznala především jako nesmírně
pracovitou, houževnatou a skromnou
ženu. Nikdy neměla ve zvyku chlubit se
úspěchem, který korunoval její odvahu
založit a vybudovat značku, jež má
dnes na trhu nevšední pozici. Začínala
z ničeho, ale s odhodláním a vírou.
Ale nebyla na náročný úkol sama.
Od vstupu do podnikání při ní stály
všechny tři děti, které dokázala
motivovat, nadchnout a vtáhnout
do dramatu, jemuž se říká business.
Jaroslava Valová měla a má jeden dar – vidět
svět očima zákazníka. Byl to před těmi 27 lety
jeden z jejích odrazových můstků. Dnes ﬁrma
představuje ucelený koncept, který odolává
konkurenci a těší akcionáře. Celkem 53 prodejen, 41 v Česku a 12 na Slovensku, a nespočet
věrných klientů a fandů, spokojených spotřebitelů, kteří díky SIKO koupelny a kuchaně
bydlí podle svých představ. Na Pražském hradě přebírala 19. dubna tohoto roku významné
ocenění – stala se Manažerkou čtvrtstoletí.
Korunována titulem, který jí stejně jako devíti
ostatním výjimečným osobnostem udělila
Česká manažerská asociace při příležitosti
25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU,
vstoupila do dějin jako vzor manažerského
umu, jako vizionář, jako člověk, jehož životní
energie vytvořila ze snu a píle ojedinělou platformu zkušeností, z níž dnes čerpají synové
Vítězslav a Tomáš a dcera Jana:
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Vaše podnikatelsko-manažerská dráha
i přesto, že ﬁrmu postupně předáváte
svým třem dětem, zdaleka nekončí. Zkušenosti, které jste získala, jsou cenné. Jaké
z nich byste ráda, aby vaši nástupci měli
na paměti a nikdy na ně nezapomněli?

Podle jakých principů se vaše ﬁrma řídí?

Mohu to shrnout do několika základních
vět. Promyšleně, s odvahou i opatrností, jít

Máme silné ﬁremní hodnoty. Nikoliv proklamace, ale jednoduché zásady práce a přede-

za svým cílem. Přemýšlet hlavou zákazníka
a neustále se přesvědčovat, jestli mu rozumíme a on rozumí nám. Slušné a empatické
chování. Důvěra se zklame jen jednou.

Ing. Jaroslava Valová

foto Kateřina Šimková
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vším spolupráce. Jednou z mých základních
hodnot je heslo „mysli na druhého v řadě“ neboli předávej informaci a vše dělej tak, aby na
tebe ten druhý mohl jednoduše, rychle a bezchybně navázat. Pokud na to všichni myslí
a řídí se tím, pak je radost v týmu spolupracovat a výsledky se musí dostavit.
Čím se liší podnikání dnes od vašich začátků?

Podnikání devadesátých let bylo hodně jiné.
Všudypřítomné nadšení ze svobody dodávalo
nejen podnikatelům, ale i jejich zaměstnancům chuť překonávat často i sám sebe, pracovat enormní počet hodin a za každých okolností uspět. Dnes se dává větší důraz na
pohodlí, volný čas a využití všeho, co nabytá
svoboda umožňuje. Hodně podnikatelů tehdy začalo na zelené louce či zachraňovalo fabriky se zavedenými značkami i za cenu velkých obětí. My jsme začali jen s rodinnými
úsporami a krůček po krůčku jsme své podnikání rozšiřovali až do téměř čtyřmiliardového obratu. Neopakovatelnost porevoluční
doby posloužila i divokým praktikám. Nepoctivým či agresivním podnikatelům to
umožnilo dostat se snadno k ohromným majetkům díky svému postavení či známostem
z minulé doby. Domnívám se, že proklamace
o tom, že všichni měli stejnou startovací čáru, není pravdivá.
Měla jste nějaký životní vzor?

Určitě to byl můj otec. Byl to velký vlastenec
a náčelník Sokola. Všechny tři sestry jsme dí-

jsou moje děti i další spolupracovníci pořád
ky tomuto vzoru dosáhly nějakých úspěchů.
ještě zvědavi na můj názor, to považuji za
Starší sestra Ludmila byla šestinásobnou
úžasnou osobní odměnu.
mistryní světa na divoké vodě v 60. letech, sestra Jana za svoji sokolskou a veřejně prospěšnou činnost získala ocenění Čestný občan
Budovat značku na zelené louce bylo riziDobříše. Já jsem byla úspěšná v podnikání.
ko, které s sebou neslo nutnost pokory,
Věřte, nevěřte – naše
odvahy i značný díl
sokolská výchova nás
racionality. Nikdy
Věřte, nevěřte – naše sokolská
poznamenala natolik,
jste nestavěla
výchova nás poznamenala
že já, sestra Jana a nevzdušné zámky
teř Tamara budeme
a nepouštěla se do
natolik, že já, sestra Jana a neteř
letos veřejně cvičit.
neznáma. Jak jste
Tamara budeme letos veřejně
Jsem totiž taková
odhadovala, co bucvičit. Jsem totiž taková zvláštní
zvláštní „miliardářde v daný okamžik
„miliardářka“, která chodí
ka“, která chodí s parprospěšné, do čeho
s partou 36 sokolek nacvičovat
tou 36 sokolek nacvijít, do čeho ne?
čovat skladbu Cesta
skladbu Cesta na Všesokolský
na Všesokolský slet,
Máme všichni z rodislet, který bude ve svátečních
který bude ve svátečny ekonomické vzdědnech 1.– 6. července v Praze.
ních dnech 1.–6. čerlání, a to bylo dobvence v Praze.
rým základem pro
vyhodnocování různých obchodních příležitostí a situací. To nám usnadnilo ta správná
Při příležitosti ocenění Manažerka čtvrtstorozhodnutí. Je třeba mít na mysli, že zásadní
letí jste zdůraznila, že názorové střety týrozhodnutí se rodila jak v rodinném týmu, tak
kající se rozvoje ﬁrmy jste společně s děts našimi loajálními a obětavými zaměstnanci.
mi vyřešili vždy shodou a že také velmi
Jistou roli u mne osobně sehrála také intuice
často končily větou: Máma má pravdu...
a schopnost vidět věci očima zákazníka.
Myslím, že je to více než výhra v loterii.
Plyne z toho obrovská síla, energie jistoty,
motivace...

Je pravda, že v našem základním rodinném
týmu jsme byli každý jiný. To byla vlastně naše velká výhoda. V rodinné ﬁrmě jde ego
stranou a musí se hledat řešení, které je nejlepší a je ve společném zájmu. A skutečnost,
že i po tolika letech společného podnikání

Žena, která se neztratí

Dnes jste prosperující obchodní společností, která má respekt, řadu ocenění, nálepku serióznosti. Jaká odříkání či prohry váš
úspěch provázely?

Odříkání člověk nevnímá, prostě nastoupí do
vlaku, dá do toho všechny svoje prostředky
i spoustu času. Funguje, často na pokraji sil,
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ale prostě jede. A když dodržuje pravidla a nedělá unáhlená rozhodnutí, tak se ta vynaložená námaha může obrátit v úspěch.
Byly určitě i okamžiky, kdy jste si nevěděla
rady. Mívají je všichni poctiví podnikatelé.
Co jste dělala v takovém případě?

Takové okamžiky byly a jsou. Některé se dají
vyřešit radou v rámci rodiny či radou s využitím odborníků. Horší jsou ale situace, kdy rada neexistuje. Pokud si nevíte rady kvůli tomu,
že právo je těžko vymahatelné a legislativa je
nejednoznačná, pak je to opravdový problém.
Užírá to energii, chuť a připadáte si jako v lo-

terii. I takové situace ale musí podnikatel
zvládnout.
Jak byste charakterizovala SIKO KOUPELNY dnes? Silnou zákaznickou orientací, důrazem na jedinečnost, snahou odlišit se od
konkurence?

Zákaznická orientace s důrazem na poskytování perfektních služeb na klíč spojených se
Ženy podnikatelky a manažerky bývají
zařizováním bydlení či jeho rekonstrukcí; zaoznačovány jako ty, které to mají v životě
měření na moderní
o něco komplikovatechnologie pro kounější než jejich mužPřemýšlet hlavou zákazníka
pelny i kuchyně, rozšiské protějšky. Souřujeme nabídku
hlasíte s tím?
a neustále se přesvědčovat, jestli
úspěšných stylových
mu rozumíme a on rozumí nám.
řešení, které nemají
Já nevím, možná ano.
v Evropě obdoby.
Pociťovala jsem to
spíš za mlada, ještě za minulého režimu. Sice
se mluvilo o rovnoprávnosti, ale ženy to neDěti s vámi podnikaly vlastně od počátku.
měly jednoduché. Mnoho věcí na trhu chyběByla jste přísná a nesmlouvaná. Co jste se
lo, žádné polotovary k vaření, oblečení na děti
snažila potomstvu tímto přístupem vštípit?
jsme si často musely ušít. A dnešní muži, myslím, více pomáhají v domácnosti. Proto neviBudovat vzájemnou důvěru a spoleh na druhédím ženskou roli v souladu s náročným povoho, jít příkladem. Ale zároveň být dobrou máláním za fatálně komplikovanější.
mou, na kterou se mohou v každé situaci obrátit o pomoc.
Ve slovníku se nám stále častěji objevuje
slovíčko hodnoty. Začínáme je znovu hledat,
vyžadovat, potřebujeme je pro celoživotní
orientaci a spokojenost. Souvisí s udržitelností a celospolečenskou odpovědností.
S touhou být užiteční. Jak to vnímáte?

foto Kateřina Šimková
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Hovoříme o křesťanských hodnotách a nevíme o nich nic. Nevážíme si své historie a statečných lidí, kteří dokázali obhajovat v každé
době morální hodnoty a bojovat proti bezpráví. Nemohu uvěřit, že mladí lidé neumí odpovědět na otázku, co se stalo 17. listopadu, kdo
to byl Opletal, Palach, či dokonce ani Havel.
Nerozumím tomu.

Občas mě mrzí, že se o hodnotách víc mluví
než se žijí. S obavami sleduji rozpad rodiny.

Máte neskonalou vitalitu, která vyzařuje
z vaší tváře, úsměvu i gest. Zvládáte toho
neskutečně mnoho. V čem je tajemství tohoto úspěchu?

Já opravdu nevím. Je třeba vnímat, co všechno
kolem nás je hezké, nehubovat na kde co, mít
rád lidi a pracovat s chutí.
otázky připravila Eva Brixi

www.madambusiness.cz

inspirace

Dala se do výroby minipivovarů
Když jsem si loni v listopadu
v Praze vyměňovala na slavnostním
vyhlášení výsledků soutěže
Ocenění českých podnikatelek
vizitku se Zdenkou Homolovou,
jednatelkou společnosti Nerez
Cidlina s.r.o., na první pohled jsem
poznala, že jde o ženu
neobyčejnou, která však nemá ve
zvyku se prezentovat a chlubit.
Přišlo mi to jako zbytečná
skromnost. Vždyť na základě svých
výsledků získala v 10. ročníku
tohoto klání první místo v kategorii
střední ﬁrma, a to už je co říci.
Porota vybírala ze 115 ﬁnalistek.
Cílem projektu je oceňovat české
ženy, které jsou schopné díky
svému umu, odvaze, talentu vydat
se svou vlastní cestou, zakládat
a řídit ﬁrmy, mají za sebou silné
podnikatelské příběhy.
Zdenka Homolová v roce 2004 vstoupila do
oboru, který ani pro muže není úplně jednoduchý, i když přirozenější na rozdíl od těch, jimž
ženy dávají přednost. Kromě specialit z nerezu
pro potravinářský, farmaceutický a chemický
průmysl vyrábí její ﬁrma stroje a provozuje zámečnickou výrobu, ale hlavně se proslavila zakázkovou produkcí minipivovarů pro české
i zahraniční zájemce. A tak tedy...

Proč jste začala podnikat? S jakou vizí?

Protože tady byla tato možnost. A s vizí, že
budu svým vlastním pánem.
A z jakých důvodů jste se dala na profesní
dráhu, která na první pohled spíše přísluší
mužům – výroba minipivovarů, strojů, zámečnické práce?

Protože mi je tato profese bližší, vždy mě bavilo něco šroubovat a dávat dohromady, nebo
naopak. Jsem spíše technický typ. Proto jsem
i vystudovala strojní průmyslovku.
Na trhu jste od roku 2004. Čím se liší vaše
začátky od dnešních dnů? Je to nyní složitější, cítíte více odpovědnosti?

Složité je dostat se na trh, a ještě složitější se
na něm udržet. Zvlášť v dnešní době, kdy je
konkurence veliká.
Zakázky za vámi přicházejí samy, nebo
o ně musíte bojovat?

Jak kdy. Někdy přijde sám zákazník, protože
někde viděl naše výrobky a líbily se mu. Někdy
musíme o zakázku usilovat.
Vaše minipivovary se nacházejí také
v Rusku, Vietnamu, Koreji, pronikli jste
do Ázerbájdžánu. Jaký je to pocit budovat
značku v zahraničí?

Pocit je to uspokojivý. Občas, při zmínce o určitém městě, si můžu říci: tam máme pivovar.

Žena, která se neztratí

Zdenka Homolová
Pečovat o rozvoj ﬁrmy je spíše radost, zábava, nebo stres?

Asi všechno dohromady. I když se mi někdy
zdá, že spíše převažuje stres.
Přišly někdy okamžiky, kdy jste nevěděla,
kudy kam? Jak jste takové chvíle řešila?
Pomohl optimizmus?

Zatnula zuby a pracovala ještě usilovněji a optimizmus určitě pomohl.
Ocenění českých podnikatelek je soutěž,
která má zvuk. Co vám ukázala?

Že i ženy jsou úspěšné podnikatelky a manažerky.
ptala se Eva Brixi
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Fyzioterapeut
nahradí pilulku i skalpel
Žijeme a pracujeme se stresu, zanedbáváme správnou životosprávu,
nedbáme na rady lékařů. Přednost mají pracovní povinnosti a rodina, na
sebe člověk nemyslí. A po letech nám to tělo nechá pocítit. Bolí nás záda,
nebo hlava, náš organizmus si začne změnu vynucovat „násilím“. Není nutné
ani správné sáhnout po utišujícím prostředku nebo vyhledat odbornou
pomoc chirurga. O jiných, vhodnějších, možnostech návratu ke zdraví jsme
si povídali s vedoucí fyzioterapeutkou Fyziokliniky Ivou Bílkovou.

Jak žít zdravě, abychom předcházeli potížím, s nimiž se nejčastěji fyzioterapeut setkává?

Když pomineme sportovce a různě zatížené
profesní skupiny, má většina klientů problémy
s jedním činitelem: sedavé zaměstnání. Za
vším hledej... počítač. Velkou skupinu našich
klientů tvoří čtyřicátníci, výjimkou nejsou ale
ani mladší ročníky, kteří tráví celé dny v kancelářích a nesportují. Trpí například na bolesti
zad (ať už v oblasti krční, nebo bederní), bolí
je pravidelně hlava, případně mají nepříjemné
potíže s útlakem nervových vláken v karpálním tunelu v zápěstí. Moderní doba se na nás
podepisuje také moderními nemocemi:
„smskový palec“, „tabletové rameno“, „mobilový loket“ apod. Klíčovými slovy jsou přirozenost a kompenzace.
Moderní způsob života nám tedy škodí...

Iva Bílková
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Lidský pohybový aparát je vývojově předurčen k tomu, aby byl v pohybu, proto je velmi
důležité pěstovat tuto jeho vlastnost již od
dětství. Dnešní doba nutí moderního člověka
sedět, což není z hlediska prevence a ani léčby bolestivého aparátu správně. Každý člověk
by si měl vybrat takový pohyb, ze kterého bude mít radost. Je jedno, jestli chodíte rádi na
procházky, jezdíte na kole, hrajete fotbal, nebo cvičíte jógu. Ideální je, pokud cvičíte pro
radost, a nikoliv pro pohyb. Tehdy je totiž
vyšší šance, že se vydržíte pohybovat celý život. Jakmile se sportu věnujete, je potřeba si
uvědomit, že lidské tělo by mělo být zatěžováno rovnoměrně, proto je potřeba myslet také na kompenzační cvičení, které protahuje
přetížené svaly. Pokud vás například baví
běh, je vhodné doplnit ho o cvičení typu jóga, pilates nebo alespoň cílené protahování
po aktivitě.
Pro sedavé profese zase existuje celá řada
kompenzačních cviků, kterými si můžete ulevovat v průběhu pracovní doby. Cviky do
kanceláře najdete také v návodech na našem
webu. (fyzioklinika.cz/navody-na-cvicenivse/podle-profesi/v-kancelari). Samostatnou
kapitolou je potom stereotypní používání
moderních technologií. Pokud vám používání tabletu nebo klávesnice způsobuje bolest,
jde s největší pravděpodobností o přetížení
měkkých tkání a pro uzdravení je třeba jednak léčit příznaky, ale především fyzioterapeuticky ovlivnit příčinu – posílit nevyužívané svalové skupiny a ulevit těm, které pracují

www.madambusiness.cz
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nad rámec svých povinností. S tím by vám
měl umět poradit každý univerzitně vzdělaný
fyzioterapeut.

A čím trpí muži?

Je tedy pravda, že bolesti těla mívají i psychické příčiny? A pozitivní myšlení léčí?

Mladým mužům do 20 let velmi často pomáháme se skoliózou, která vznikla následkem
K významu psychosomatiky mě napadá přírychlejšího růstu kostí než podpůrného svaloklad dvou mých klientů. Oba měli velmi poFyzioterapii – léčení bez prášků – uznává
vého aparátu. Naopak v pozdějším věku nadobný problém s páteří (po úrazu). Jeden se
stále víc lidí. Jak může být úspěšná
stupuje osteoporóza – i u ní máme postupy jak
dokázal psychicky nastavit do pozitivního dua v čem spočívají její přednosti?
onemocnění kompenzovat. Mezi známé a čascha. Jeho potíže odezněly neuvěřitelně rychle.
té obtíže dále patří bolesti zad, patní ostruhy,
Naopak druhý klient v podobném věku se nePovědomí o fyzioterapii a jejích léčebných
tenisové lokte, bolesti hlavy, beder, potíže
dokázal srovnat se svoji psychikou. Začal se
možnostech sílí, což se projevuje i na množs krční páteří nebo
zlepšovat, pak dostal výpověď v práci a vše se
ství přicházejících klibolestivé
blokády
žezačalo zase zhoršovat, pak si našel novou práci
entů. Zatímco v miLidský pohybový aparát je
ber a páteře, které
a záda ho zase postupně přestávala bolet. Poté
nulosti byla
vývojově předurčen k tomu,
mohou způsobovat
ho opustila partnerka a on se opět začal zhorrehabilitace vnímána
aby byl v pohybu, proto je velmi
dokonce onemocnění
šovat... Dnes už jsou oba zdraví, ale je to ukázjako závěrečné stadivnitřních orgánů. Obkový příklad provázání psychického stavu se
um řešení pohybodůležité pěstovat tuto jeho
racejí se na nás i muži
stavem pohybového aparátu.
vých problémů,
vlastnost již od dětství.
s erektilními dysfunkv dnešní době nás
cemi, které úspěšně
navštěvuje stále více
Nejčastější problémy fyzicky pracujících liléčíme s pomocí nejmodernější techniky plaklientů ihned po zjištění obtíží, což výrazně
dí bývají jiné?
nární rázové vlny.
urychluje jejich rekonvalescenci. Častěji nás
kontaktují také klienti, kteří už nechtějí řešit
Přetížení některých svalových skupin na úkor
pouze akutní problém, ale chtějí se zabývat
jiných s sebou nese většina profesí. Ať už jde
Zvláštní kapitolu tvoří podnikatelé a manaproblémem komplexně s cílem vyhnout se ino pokrývače, který je neustále na kolenou,
žeři, lidé pracující intenzivně a ve stresu.
vazivnějším zákrokům. Jinými slovy: buď se
profesionálního bubeníka nebo kytaristu s poJaké jsou jejich typické choroby?
úplně vyvarovat například operativnímu zátížemi se zápěstím nebo ramenem, řidiče
kroku, nebo zmenšit nechtěné následky.
autobusu s nesnesitelnými bolestmi zad, seVětšina manažerů patří do skupiny lidí obvykle
rvírku s tenisovým loktem, nebo exponovanévelmi dlouho pracujících v kanceláři u stolu.
Fyzioterapeut neřeší pouze projev bolesti, ale
ho herce s potížemi s krční páteří či v bedrech.
O jejich potížích jsme již mluvili. Paradoxně tahlavně hledá její příčiny a s klientem pracuje na
Obecně se dá říct, že těžce fyzicky pracující lito skupina ale trpí ještě jinými pohybovými
jejich trvalé eliminaci. V posledních letech zvýdé mívají sklony k nadměrnému přetěžování
a často bolestivými potížemi. Jde o skupinu,
šila účinek klasických manuálních metod (moněkterých svalových skupin na úkor jiných,
která se s cílem pečovat o svoji lidskou schránbilizace, protahování, odblokování obratlů, cvikteré bývají nevyužity. Sval funguje fyziologicku vrhá do spousty sportovních aktivit. A právě
čení atd.) nová technologie neinvazivní léčby
ky v páru tak, že jedna část pracuje a druhá
při tomto ne vždy správně dávkovaném pohypomocí tzv. radiální rázové vlny. Ta přispívá ke
odpočívá. Pokud v důsledku jednostranného
bu dochází často k přetížení různých svalů nesnížení až vymizení svalových a úponových bopohybu využíváme některé z těchto skupin
bo šlach, kvůli čemuž se pak stávají pravidelnýlestí a díky vysoké efektivitě zkracuje čas návramnohonásobně více, začnou se měkké strukmi klienty pracovišť fyzioterapie. Ne že bychom
tu člověka zpět k obvyklým aktivitám. Dalším
tury bránit dalšímu přetěžování tím, že se
jim tímto rozhovorem vzkazovali, aby se přepokrokovým speciﬁkem nejmodernější varianzpevní a může v nich vzniknout kalciﬁkace,
stali hýbat, ale je potřeba, aby si každý z nich
ty, tzv. planární rázové vlny, je urychlené zhojenebo se „změní svalové vlákno na vazivové“.
uvědomil, že kompenzační cvičení nebo relaní poraněných tkání, které je neocenitelné naZpevněním měkkých tkání dochází k omezení
xační protahování před i po sportu pro ně bude
příklad v pooperační rehabilitaci, u popálenin,
rozsahu pohybu, a bohužel často také ke vznivelkým přínosem.
řezných ran nebo u bércových vředů a dalších.
ku neinfekčního zánětu, který umí pořádně
Je dobré, že jste zmínil v této skupině i slovo
Léčba bývá často úspěšná i v případech, kdy
zabolet. Právě bolest a pracovní omezení jsou
stres. Je třeba neustále opakovat, že psychický
běžné postupy selhaly.
obvykle ty podněty, které přinutí klienta pátrat
stav působí velmi intenzivně na lidské tělo – ať
po řešení, které ho
už v dobrém, nebo neProblémy se liší i podle pohlaví. S čím
vrátí zpět do pracovgativně. Dobré psyk vám chodí nejčastěji ženy?
Zatímco v minulosti byla
ního procesu. Naše
chické zdraví a pohoda
rehabilitace vnímána jako
zkušenosti s léčbou
pomáhají výrazně
V mladším věku ženy trpí především bolestí
závěrečné stadium řešení
diagnóz tohoto typu
zrychlovat léčbu pohyhlavy, šíje, zad a beder spojenými s tělesnými
nás vedly k vytvoření
bového aparátu. Nazměnami v těhotenství a následně s náročnou
pohybových problémů, v dnešní
léčebného postupu,
opak pokud se člověk
péčí o miminko. Méně známou kapitolou fyzidobě nás navštěvuje stále více
který je unikátní
dlouho „plácá“ ve streoterapeutické pomoci je například intervence
klientů ihned po zjištění obtíží,
kombinací fyzioterasu, dříve či později se
a cvičení vedoucí k otěhotnění. Řada žen, které
což výrazně urychluje jejich
pie, aplikace dvou tyto projeví na jeho pose snaží otěhotnět, podstoupí hormonální léčbu
pů rázové vlny – fohybovém aparátu.
nebo oplodnění in vitro zcela zbytečně. Specirekonvalescenci.
kusované a radiální –
Zkuste pozorovat lidi
álně vzdělaný fyzioterapeut dokáže diagnostiv okamžicích, kdy nad
kovat stav pánevního dna, poradit s vhodným
a kineziotapingu, kteněčím usilovně přemýšlejí. Někdo naklání hlacvičením, popřípadě provést intervence, které
rý podpoří efekt terapie i po odchodu klienta
vu na stranu – pokud nedělá pravidelně komvedou k tomu, že ženské pánevní dno bude
z ordinace. Zatímco cílená fyzioterapie má přípenzační cvičení, začne mít časem potíže
ideálně prokrvené a děloha připravena k přijetí
mý vliv na léčbu příčiny (přetížení), rázové vlny
s krční páteří, může ho začít trápit „pískání
oplodněného vajíčka. Totéž se týká bolestivé
léčí nepříjemný zánět a hloubkově uvolňují
v uších“ apod., pokud se někdo při stresové
menstruace, kterou prožívají miliony žen měsíc
měkké tkáně, které mají s přetíženým místem
práci hrbí nad stolem – dá se očekávat příchod
co měsíc. Nejčastější příčinou prudkých bolestí
funkční souvislost. Kombinace všech těchto
potíží s bolestmi bederní páteře, případně ho
během měsíčků bývají právě dysbalance v obmetod nám umožňuje dosáhnout pocitu úlevy
navštíví zmrzlé rameno... Opět zde odkážu na
lasti pánevního dna, což je problém poměrně
mnohem dříve, než je ve fyzioterapii běžné.
naši velkou databázi návodů na cvičení na nasnadno napravitelný cvičením v kombinaci
za cenné informace poděkoval
šem webu.
s cílenou fyzioterapií.
Pavel Kačer

Žena, která se neztratí
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co nás zajímá / srdíčková rubrika

Vyhovět podmínkám GDPR pomůže u obchodních
sdělení double opt-in, dvojitý souhlas
Blížící se začátek platnosti GDPR,
tedy nového nařízení pro
nakládání s osobními údaji,
dělá vrásky na čele nejedné ﬁrmě.
Pro e-shopy a další obchodníky
znamená komplikaci i v zasílání
reklamních e-mailů, newsletterů
a jiných obchodních sdělení, jež
jsou nedílnou součástí jejich
marketingu. Právě v tomto
případě je pro ně ideálním řešením
zavedení takzvaného double
opt-in, tedy dvojitého souhlasu se
zasíláním obchodních sdělení.
Právě s květnovým nástupem nařízení Evropské unie je double opt-in nanejvýš aktuálním tématem. „Nejde o žádnou novinku
a mezi řadou obchodníků je pokládán za zavedenou praxi již nyní. Přesto se o této metodě nejvíc mluví hlavně v poslední době.
V e-mailingu se totiž stane nejvhodnějším
způsobem, jak GDPR vyhovět,“ vysvětlila
Kateřina Fišerová, manažerka aplikace SmartEmailing.
Obchodníci budou muset být od 25. května
ve vztahu ke svým klientům zcela transparentní, tedy informovat je přesně o rozsahu
zpracovávaných údajů a jejich využití. To
znamená, že obchodní sdělení již nepůjde
zasílat nikomu, kdo neposkytne souhlas s využitím svého osobního údaje – v tomto případě e-mailové adresy – k tomuto konkrétnímu účelu.
Double opt-in v e-mailingu funguje právě jako dvojité potvrzení souhlasu se zasíláním
obchodních sdělení. Pokud zájemce o newsletter potvrdí svůj souhlas pouze v rámci
webového formuláře, jde o takzvaný jednoduchý single opt-in. Double opt-in zahrnuje

Koho a co mám ráda

foto Pixabay
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ještě jeden krok navíc – budoucí příjemce
newsletteru obdrží potvrzovací e-mail s odkazem. Jeho souhlas tak ﬁrma získává teprve
ve chvíli, kdy na tento odkaz klikne.
Krokem navíc však získá jistotu, že souhlas
dostala opravdu od člověka, jehož e-mail byl
zadán do formuláře. „Tímto způsobem se
nejlépe zabrání situacím, kdy příjemce začne
dostávat e-maily, o které nikdy nepožádal.
Stává se tak třeba ve chvíli, kdy ho k odběru
přihlásil někdo jiný – ať už schválně, nebo
třeba nechtěně kvůli překlepu ve vlastní emailové adrese,“ popsala rozdíl mezi oběma
metodami Kateřina Fišerová s tím, že podle
výsledků podzimní ankety mezi českými
podnikateli a marketéry metodu double optin nepoužívalo celých 81,5 % dotázaných.
Dvojité potvrzení má vedle vyhovění podmínkám GDPR ještě jednu výhodu. Díky
nutnosti provést dvě vědomé akce se do databáze kontaktů dostávají jen lidé, kteří o ob-

chodní a jiné e-maily opravdu mají zájem.
Tím se zvedá doručitelnost, a často i proklikovost všech kampaní, a celý e-mail marketing je tak efektivnější.
SmartEmailing je oblíbený český nástroj pro
kompletní e-mail marketing. Na českém trhu
působí od roku 2010 a dnes pomáhá více než
5000 českých a slovenských ﬁrem budovat
lepší vztahy se zákazníky a více prodávat.
Denně pro ně doručí v průměru tři miliony
e-mailů. Úspěch SmartEmailingu a jeho klientů stojí na propojení dvou oblastí: poskytnutí spolehlivého nástroje s předními funkcemi a podpůrného vzdělávacího systému,
aby zákazníci věděli, jak dělat e-mail marketing skutečně efektivně a bez spamu.
SmartEmailing se rovněž věnuje vzdělávání
a osvětě. Každý rok pořádá E-mail Marketing Online Summit, který je pro návštěvníky zdarma. K problematice GDPR rovněž
pořádá sérii webinářů.
(tz)

Jóga mezi stromy
Jestli si každý týden najdu pravidelně čas na nějakou skupinovou lekci, pak je to rozhodně
jóga. Objevila jsem půvabné studio situované v zahradě, která napůl připomíná les. V jejím
středu stojí unikátní dřevostavba, která dýchá příjemnou a laskavou atmosférou. Právě uvnitř
se nachází prostor, kde se pravidelně scházíme, abychom si s dalšími nadšenci, často podnikatelkami a manažerkami, podnikateli a manažery, dopřáli blahodárný pohyb, věnovali pozornost dechu, užili si chvíle relaxace, kdy je celá hodina tím momentem dne, jenž patří právě
a jen nám.
Vejdu-li na toto místo, starosti nechávám za brankou, už při příchodu se kochám korunami
borovic a teď na jaře i pěnišníky v rozpuku. Studio Yoga Klánovice patřící Heleně Johanidesové je nekrásnějším a nejvlídnějším místem, kde jsem za sedm let praxe tohoto indického systému cvičila. Vždy odtud odcházím spokojená. A pokaždé se vracím s úsměvem na rtech
a těším se na šedesát minut odpočinku, uvolnění a pohybu mezi báječnými lidmi a v nádherném prostředí.
Kateřina Šimková

www.madambusiness.cz

možnosti

Vysokoškoláci mohou v Aholdu nastartovat kariéru už během studií
Program placených letních stáží společnosti Ahold, která v Česku provozuje obchody
Albert, vstupuje již do druhé dekády své úspěšné existence. Vysokoškoláci se zájmem
o retail se mohou hlásit do 11. ročníku Summer Internship a pracovat v pražské centrále
na atraktivních projektech. Pod vedením zkušených manažerů proniknou do oddělení
zdravých potravin, marketingových kampaní či se zaměří na sortiment vín nebo
regionálních piv.

Léto po skončení semestru je skvělou příležitostí pro získání nových znalostí a pracovních
zkušeností. To potvrzuje i HR manažerka společnosti Ahold Kateřina Ullmannová:
„Každoročně vidíme zájem studentů
o propojení odborných znalostí s praxí.
Pro současné vysokoškoláky je důležité
získat praktické zkušenosti z oboru již
během studia a letní pauza mezi semestry je pro to vynikající příležitostí.“
Letošní již 11. ročník programu Summer Internship nabízí pestrou škálu
projektů. Na své si přijdou jak zájemci
o obchod a marketing, tak příznivci ﬁnancí a analýz. „Zaměření projektů je
letos opět atraktivně rozvrstveno napříč
našimi odděleními,“ vysvětlila Kateřina
Ullmannová. „V jednom z projektů stážista nebo stážistka bude provádět průzkum
trhu se zdravými potravinami, jiné projekty se
naopak věnují nabídce regionálních piv v našich obchodech či sortimentu vína,“ dodala.
INZERCE

Během uplynulých deseti ročníků prošla programem Summer Internship v Aholdu téměř
stovka studentů. Čtvrtina z nich zůstala ve

společnosti i po absolvování stáže. Mezi bývalé
stážisty a současné zaměstnance patří i Eva
Küblbeková. „Studovala jsem mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze

a Summer Internship mě lákal jako skvělá příležitost poznat něco nového. Během stáže jsem
poznala skvělé lidi z oboru, zapadla jsem do
přátelského týmu a práce mě bavila díky její
různorodosti.“ Zajímavou náplň činnosti si
pochvaluje i další stážista Petr Schwank, který
už téměř rok vloguje, tedy natáčí krátká videa
pro kolegy o aktualitách z obchodů Albert.
„Natáčení není nikdy stejné a baví mě i to, že
mají jak zábavný, tak informační charakter, což
je zároveň velká výzva.“
Zájemci o 11. ročník programu Summer Internship se mohou přihlašovat
právě nyní na kariérních stránkách,
kde najdou všechny potřebné informace. Na základě zaslaného životopisu
se vybraní kandidáti účastní výběrového řízení formou osobního pohovoru.
Tříměsíční stáž je placená a startuje
2. července. Spolupráce skončí v září
spolu se závěrečnou prezentací výsledků před členy nejvyššího vedení ﬁrmy.
Ahold patří mezi největší soukromé
zaměstnavatele v České republice.
Společnost nabízí širokou škálu pozic
od provozních profesí v obchodech přes jejich management až po vysoce specializované
pozice v logistice nebo mnoha odděleních
centrály.
(tz)

letem světem / špetka moudrosti

Češi oceňují
manuální schopnosti svých protějšků

žárovky, sestavují nábytek, stavějí příčku nebo pokládají
podlahu. Ženy se pak kromě výměny žárovky často pouští do
malování a zvládnou si samy poradit i s ucpaným umyvadlem.
„Češi jsou národem kutilů,
v našem průzkumu se tak označili dva ze tří mužů a 55 % žen. Právě na
jaře se spousta lidí pouští do rekonstrukcí
a vylepšování svých domovů. Průměrná částka, kterou si u nás mo-

Fejeton

První voda
Nevím, proč jsem se narodil jako suchozemec,
v zemi, odkud je k nejbližšímu moři tak hrozně
daleko. Vodní živly mě totiž lákaly odmalička.
Vzpomínám na první setkání s nimi, když mi bylo sotva devět let. Vyrazili jsme na výlet na motorce. Byl jsem přivázaný koženým páskem ke strýčkovi, to aby mě cestou neztratil. Dorazili jsme po
slabé hodince jízdy k Velkému Dářku a já, ohromen tím úžasným pohledem, jsem ze sebe vydal
slova nesmírného údivu: „Strejdo, moře!“
Nakonec po letech jsem se dostal i k opravdickému moři. U Baltu jsme si chtěli užít radostí léta
s celou rodinou, ale i v červenci tam na severu bylo sotva 18 stupňů a nepřestával vanout svěží vítr.
Oteplení jsme se za dva týdny nedočkali, ale každodenního koupání jsme si přesto dopřávali co
hrdlo a jiné údy ráčily. Se zatnutými zuby, pochopitelně, aby nejektaly. Když už jsme tady, tak to
přeci nevzdáme!
Sotva se otevřela hranice na západě, táhlo mě to
zase k moři jako k magnetu. V Holandsku jsem se
rovněž nenechal odradit zimou a jako jediný z výpravy se na pobřeží odstrojil a pak hrdinně pral
s chladnými vlnami. Tam jsem poprvé pochopil,
co to znamená příliv. Sebral mi pár osobních věcí,
které jsem odložil, podle mého názoru, v bezpečné vzdálenosti od vody. Přepočítal jsem se.
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Nemůžu zapřít, že jsem se narodil ve vodním
znamení a taky příjmením jsem odkázán na
mokrý živel. Ještě jsem neuměl plavat, když jsem
poznával rozkoše blízkého potoka. A málem se
utopil, protože mě sebral silný proud a unášel do
hlubiny. Chuť k vodě mi to nevzalo, aspoň jsem
brzy zvládl základní plavecký způsob zvaný prsa.
A s ním si vlastně vystačím dodnes. Rozhodně
tedy nejsem přeborník v rychloplavbě.
Styl plavání, jak jsem naznačil, není moje silná
stránka. Ale o co víc se mi v životě nedostává
nejen v této disciplíně správné techniky, o to víc
jsem tento hendikep nahrazoval nasazením.

Jsem srdcař, který se překážek neleká. To jsem si
vždy kladl na paměť, když skončila zima a slunce začínalo prohřívat hladiny řek a rybníků. Nedivte se, že jsem chtěl být po dlouhém abstinování už zase ve vodě.
Zahájit plaveckou sezonu jsem se snažil co nejdřív. Když jsme ještě neměli globální oteplování,
bývalo často hrdinstvím ponořit se do vln před

tock

Máte za to, že váš partner nebo partnerka neumí ani přibít hřebík? Tak to patříte k výrazné
menšině, jak ukázal průzkum agentury NMS
Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu. Z jeho výsledků totiž vyplynulo, že
polovina žen rozhodně považuje svého partnera za manuálně zručného. Dalších 31 % žen
je potom o zručnosti svého protějšku spíše
přesvědčena.
Svépomocí si vymalovat nebo sestavit nábytek
podle návodu v pohodě zvládá také něžné pohlaví. Zručnost svých partnerek muži v prů-

mentálně klienti na rekonstrukce a modernizace půjčují, se pohybuje okolo 400 000 korun,“ potvrdila Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.
Z průzkumu dále vyplývá, že ženy svým
protějškům při kutění pomáhají častěji než
naopak. Ruku k dílu často přiloží každá druhá žena, ale mezi muži je to jen jeden z deseti. Zajímavé je také zjištění, že 7 % mužů
a 15 % žen podle svých partnerů nikdy
nekutí.
(tz)

Shut
ters

zkumu oceňují dokonce z 86 %. O šikovnosti
své partnerky je spíše přesvědčen každý druhý
muž a každý třetí ji potom považuje rozhodně
za manuálně zručnou.
Co se týče mužů, z praktických úkonů v domácnosti nejčastěji vyměňují

foto

Na jaře lidé začínají rekonstruovat
a modernizovat ve velkém. Umí si
ale s úpravami v domácnosti sami
poradit? Z průzkumu Raiffeisen
stavební spořitelny vyplynulo, že
každá druhá žena považuje svého
partnera za opravdu zručného
a každý třetí muž takto hodnotí
svou drahou polovičku.

letními prázdninami. Pro mě však byl květen
měsíc, kdy jsem měl venkovní vodní plochy víceméně jen pro sebe. Pokud jsem se musel s někým dělit, pak to byli obvykle jen pejskaři, respektive jejich mazlíčci, jimž také chladná voda
nevadila, ba dělala jim potěšení. Jak se však naše
planeta zahřívala, stal se vhodným měsícem
k vodním sportům i duben. Nejprv spíš jeho závěr, ale postupně jsem začínal s plaváním dřív
a dřív. Po letech stála přede mnou další velká výzva – březen. Už nevím, ve kterém roce jsem se
koupal v úštěckém jezeře Chmelař na Velikonoce, ale mám na to dva svědky. Ne samo sebou
plavce, jen oblečený doprovod.
V letošním roce už mám první namáčení dávno
za sebou. Březen byl studený, musel jsem počkat
do druhé poloviny následujícího měsíce. Ale odměnou mi byla voda v lesním oprámu, která mi
po chvíli plavání přišla teplá jako kafe. Zase jsem
byl ve svém živlu!
Kupodivu nejkrutější podmínky jsem okusil na
portugalském pobřeží. Rozpařený z horkého jižního slunce jsem vlétl do azuru Atlantského
oceánu. Ale jak rychle jsem se do něj ponořil,
tak rychle jsem z něj zase vyběhl ven. Já, téměř
otužilec, jsem byl pokořen na nečekaném místě.
Navlékl si triko a kalhoty a dumal nad záhadami
chladných mořských proudů.
Jsem si jistý, že voda přináší člověku potěšení
a očišťuje ho zvenčí i zevnitř. Asi jako oheň. Zároveň je i lék. Bolest zad, které jsem se týdny nemohl zbavit, během minutky uplavala!

www.madambusiness.cz

Pavel Kačer

hovoří fakta

Nejlepší podmínky pro podnikání žen
má Nový Zéland, Česko až 40. v pořadí
Nejlepší prostředí pro podnikání mají ženy
na Novém Zélandě. Následují Švédsko,
Kanada, USA a Singapur. Česká republika
skončila stejně jako minule až na 40. místě.
Vyplývá to z globální studie Mastercard
Index of Women Entrepreneurs, která
sleduje pokrok a výsledky podnikatelek
a majitelek ﬁrem v 57 zemích pěti
zeměpisných oblastí: Asie a Tichomoří,
Evropy, Latinské Ameriky, Středního
východu a Afriky a Severní Ameriky.

V souvislosti s celosvětovým úsilím o smazání
platových rozdílů mezi pohlavími a zamezení
sexuálnímu obtěžování v zaměstnání nabírají
diskuze o rovnosti pohlaví na síle a vytvářejí
tlak na společenskou změnu.
Celkově přehled napovídá, že se ženám v podnikání obecně lépe daří v rozvinutých ekonomikách, jak je patrno podle prvních tří umístěných zemí v žebříčku, kterými jsou Nový
Zéland (74,2 b.), Švédsko (71,3 b.) a Kanada
(70,9 b.). V porovnání s rozvíjejícími se trhy
mají majitelky ﬁrem v rozvinutých zemích
možnost k podpoře svého podnikání využívat
pestřejšího výběru zdrojů a příležitostí, včetně
přístupu ke kapitálu, ﬁnančním službám či aka-

demickým programům. Česko získalo 59,6 b.,
což bylo takřka shodné bodové hodnocení jako
v minulé studii. Přehled však také poukazuje
na dvě zásadní výjimky z tohoto trendu. Ani
vyspělé země s širokými podpůrnými podmínkami nejsou imunní proti kulturním
předsudkům vůči ženám v podnikání. Japonsko je tak zemí, kde došlo k nejvýraznějšímu
poklesu v hodnocení (z 55,4 b. na 51,1 b. a 46.
místo), což bylo důsledkem výrazného sestupu
v objemu aktivit žen v podnikání. Související
zjištění napovídají, že k tomu mohlo dojít
v důsledku přetrvávajících postojů, kdy se na
ženy pohlíží jako na podřízené mužům jak ve
společnosti, tak ve ﬁremním prostředí.
Mezi povzbudivá zjištění přehledu společnosti
Mastercard pak patří skutečnost, že dostupnost
příležitostí k podnikání nemusí nezbytně souviset s rychlostí hospodářského rozvoje v zemi.
Některé rozvíjející se trhy vykazovaly vyšší podíl žen v podnikání než ty rozvinuté, například
Ghana (46,4 %), Uganda (33,8 %) či Vietnam
(31,3 %). Na těchto trzích začínají ženy podnikat často z nutnosti i bez ohledu na nedostatek
ﬁnančního kapitálu či přístupu k podpůrným
službám. V ČR je podle studie podíl žen jako
majitelek ﬁrem 23,6 %.
(tz)

Mastercard Index of Women
Entrepreneurs (v bodech):
1. Nový Zéland
2. Švédsko
3. Kanada
4. USA
5. Singapur
6. Portugalsko
7. Austrálie
8. Belgie
9. Filipíny
10. Velká Británie
19. Polsko
23. Německo
32. Rumunsko
34. Rusko
40. Česká republika
41. Maďarsko
46. Japonsko

74,2
71,3
70,9
70,8
69,2
69,1
68,9
68,7
68,0
67,9
65,4
64,1
61,9
61,4
59,6
59,4
51,1

Nový projekt: Aby krása duše mohla rozkvést
Nový charitativní
projekt s názvem
Aby krása duše
mohla rozkvést
na podporu
vzdělání dětí
z pěstounských
rodin odstartoval
v dubnu 2018. Cílem vzájemné spolupráce
kosmetiky GERnétic a Nadačního fondu
Rozum a Cit je shromáždit částku minimálně
20 000 Kč, kterou poté předá nadační fond
rodině Markových, jež pečuje o několik dětí.
Vybraná částka je určena na vzdělání
a učebnice, které jsou pro náhradní rodiče
ﬁnančně nedostupné.

„Pomáhat potřebným, a navíc ke vzdělání,
považuji za naprosto samozřejmé,“ sdělila
Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka
LK SERVIS, generálního zastoupení kosmetiky GERnétic pro ČR a SR. „Díky vzdělaným
lidem se může měnit svět. Jako v každém
oboru i v tom našem je vzdělání nesmírně
důležité, protože profesionálové GERnétic
pak mohou soﬁstikovaně pomoci lidem být
zdravější, spokojenější, dodat jim energii,
kterou v dnešním uspěchaném světě tolik po-

třebují, aby mohli s radostí vykonávat svoji
práci, věnovat se svým rodinám a koníčkům.
Vážím si všech, kteří spolu s námi podpoří
v letošním roce další z projektů pro Nadační
fond Rozum a Cit. Za vybrané ﬁnance pomůžeme rozkvést duši třem dívkám z pěstounské rodiny Markových, které se tak budou
moci dále vzdělávat v oborech, jež je naplňují
a dávají jim smysl života. Je to krásný pocit,“
dodala Andrea Trčková.
„Co nejcennějšího my rodiče můžeme svým
dětem dát? Lásku, pocit bezpečí a vzdělání,
které je ovlivňuje po celý život,“ uvedla Marie
Řezníková ředitelka Nadačního fondu Rozum
a Cit. „Opuštěným dětem, které našly svoje
náhradní rodiče, dejme také prostor a podporu v tom, v čem se cítí dobře. Všem, kdo se do
pomoci zapojí, patří veliké poděkování,“ dodala Marie Řezníková.
Jak se mohou dárci zapojit? Na transparentní účet Nadačního fondu Rozum a Cit
268043001/5500 mohou zaslat libovolnou ﬁnanční částku. Do zprávy pro příjemce stačí
napsat: G jméno a adresa darujícího (např.
G Jana Tomanová, Kytičková 28, Domažlice).
Celá částka bude připsána nadačnímu fondu
a obdrží ji rodina Markova. Potvrzení o daru
dostane přispěvatel přímo od Nadačního

Žena, která se neztratí

fondu Rozum a Cit. Každý měsíc bude odměněn jeden z dárců produktem GERnétic. Pro
toho nejštědřejšího si GERnétic připravil
krásný dárek v podobě salonního kosmetického ošetření. Nadační fond Rozum a Cit pozve tohoto dárce na letní parník 2019 – dvouhodinovou plavbu po Vltavě s pěstouny
a patrony fondu.
Patroni Nadačního fondu o vzdělání

„Děti jsou naše naděje,“ říká herečka Naďa
Konvalinková, patronka Nadačního fondu Rozum a Cit. „Čím více vzdělaných a sečtělých
dětí se nám podaří vychovat, tím lepší bude
naše budoucnost.“
„Myslím, že vzdělání je hned po lásce a rodinné sounáležitosti to nejdůležitější, co můžeme
dětem dát,“ potvrdil sportovní moderátor Vojtěch Bernatský, patron Nadačního fondu Rozum a Cit. „Čím více vzdělaných a rozumných
lidí z nich vyroste, tím lépe se my všichni budeme mít. Bohužel mám v poslední době pocit, že se přesně tohle v minulosti zanedbalo,
a tak je to teď na nás, aby se naše děti své budoucnosti bát nemusely. Pojďme do toho!“
Více informací o projektu a také příběhy dětí,
kterým má za cíl projekt pomoci, najdete na
www.gernetic.cz.
(tz)
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