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Pociťujeme už v současnosti, že začala
a probíhá revoluce dovedností 4.0?

V České republice automatizuje 22 % firem.
Automatizace je zde zatím zaměřena primárně
na nahrazování rutinní práce ve výrobě. Spo-
lečnosti, které digitalizují, rostou, a tento růst
vytváří další a nové typy zaměstnání. Ty firmy,
které již využívají automatizaci a postupují
v digitální proměně, také s největší jistotou
tvrdí, že budou zvyšovat počty zaměstnanců.
Revoluce dovedností je na vzestupu. Poptávka
po technologických a digitálních dovednos-
tech roste napříč všemi pracovními pozicemi.
Automatizace proměňuje dovednosti, které
firmy u svých pracovníků potřebují, avšak
rychlost, s níž k tomu na pracovních pozicích

ve firmách dochází, je rozličná. Například
poptávka po IT dovednostech roste velmi
rychle.

Jak Česká republika reaguje na změny,
které s sebou přináší digitální ekonomika?
Dokážeme držet krok se světem, nebo do-
háníme zpoždění z minulosti?

Osobně vnímám současný stav tak, že dlou-
hou dobu jsme byli zrcadlem změn a vyspělé
země jsme dlouho doháněli. Dnes se doba otá-
čí. Firmy v ČR se silně soustředí na efektivitu
práce. Vidí to jako možnost k udržení konku-
renceschopnosti. Zároveň si uvědomují, že
cestou je právě automatizace. Ve spojení s ak-
tuální mírou nezaměstnanosti každým rokem

roste počet firem, které investují do této oblas-
ti. Mám pocit, že postupně se stáváme čím dál
silnějším hráčem.

Připraví nás roboti o práci, nebo se bez
nás i nadále neobejdou? Které pracovní
pozice zmizí a které nové příležitosti se
objeví?

Zabýváme se tím, jak roboti berou lidem prá-
ci, ale to nejdůležitější neřešíme. Roboti v roli
pracovní síly přibývají, ale lidé také. Náš vý-
zkum už tři roky ukazuje, že většina zaměst-
navatelů plánuje v důsledku automatizace
zvýšit či udržet počet zaměstnanců. Kreativi-
ta, emoční inteligence a kognitivní flexibilita
jsou nenahraditelné lidské dovednosti. Digi-
talizace a robotizace pomáhají automatizovat
rutinní činnosti, a umožňují tak lidem zvyšo-
vat svou efektivitu pomocí robotů. Takovéto
změny nejsou nic nového. V 70. letech minu-
lého století někteří předpovídali, že banko-
maty nahradí pracovníky na bankovních pře-
pážkách. Ve skutečnosti však využití
technologií vedlo k ohromnému navýšení
počtu transakcí a banky si začaly konkurovat
nabízením lepších služeb pro zákazníka
a zpracováváním složitějších úkonů. Dnes
pracuje v bankách více lidí než kdy dříve. Lze
tedy očekávat podobný nebo i stejný trend.
V souvislosti s automatizací vzniknou zcela
nové pozice, které možná ještě dnes ani ne-
známe. Ty budou postaveny na úplně odliš-
ných dovednostech.

A umíme si představit některé profese
příštích let?

Ve snaze najít praktická řešení byla uskutečně-
na analýza budoucích potřeb trhu práce, na
které spolupracovala společnost Manpower-
Group s předními technologickými společ-
nostmi. Výsledkem je taxonomie, která defi-
novala pracovní pozice v budoucí digitální
výrobě. Rýsujícími se pracovními profesemi
budou například etikové pro digitalizaci, od-
borníci na digitální biomimetickou výrobu či
stratégové pro kybernetickou bezpečnost vý-

Roboti podporují zaměstnanost
a proměňují dovednosti
Obavy, že digitální ekonomika bude krást lidem práci, se objevují stále
častěji. Ale mají opodstatnění? Generální ředitelka ManpowerGroup
a prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb Mgr. Jaroslava
Rezlerová vnáší do této diskuze mnoho optimizmu.

Mgr. Jaroslava Rezlerová

Rýsujícími se pracovními
profesemi budou například
etikové pro digitalizaci, odborníci
na digitální biomimetickou
výrobu či stratégové 
pro kybernetickou 
bezpečnost výroby.
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roby. Pro tyto nově vznikající pozice bude pro
firmy klíčové nalézt osoby s podobnými do-
vednostmi, které lze snadno upravit, rozvinout
a použít v těchto nových rolích.

Firmy si stěžují, že chybí nabídka na trhu
práce, zvláště pak kvalifikované pracovní
síly. Přesto se zdá, problém zvládají dobře.
Dokážou si zaměstnavatelé poradit vlastní-
mi silami, nebo potřebují spoluúčast státu
a dalších partnerů (zákonodárců, samo-
správ, profesních sdružení apod.)?

Dostupnost technologických talentů je stále
horší a vzdělání a zkušenosti požadované za-
městnavateli vůbec neodpovídají tomu, jaké
profily uchazečů jsou na trhu k dispozici. Ne-
jenom firmy by měly pomáhat lidem zvyšovat
svou kvalifikaci a přizpůsobit se rychle se mě-
nícím podmínkám na trhu práce. I sami lidé

budou muset stále častěji vystupovat z kom-
fortní zóny a vnímat nové situace.

To tedy znamená...

Velkým tématem je český vzdělávací systém,
který umožňuje odborně se vzdělávat pouze ve
výučních oborech,
případně s maturitou,
chybí tam však vše-
obecnost důležitá pro
terciární vzdělávání.
Dalším úskalím čes -
kého vzdělávacího sy-
stému je, že je velmi
málo orientovaný na
trh práce, ne jako tomu je například v Němec-
ku nebo Rakousku, kde hraje důležitou roli 
duální systém vzdělávání. Hlavním principem
je střídání mezi učením ve škole a prací ve firmě.

Absolventi duálního vzdělávání vykazují vyso-
kou míru zaměstnatelnosti. Mnohem snadněji si
hledají své první zaměstnání než absolventi ji-
ných typů vzdělání, včetně těch s vyšším dosaže-
ným vzděláním v oblastech, ve kterých existuje
vysoká pracovní nabídka. Odpovědnost za od-
bornou přípravu žáků je přenesena na hospo-

dářské a průmyslové
komory. Systém je ta-
ké zaměstnavateli spo-
lufinancován. Toto za-
městnavateli vedené
partnerství mezi veřej-
ným a privátním sek-
torem nabízí výborné
řešení, jak zvyšovat

kvalifikaci, proměňuje poptávku po zaměstnan-
cích a oživuje komunity.

ptal se Pavel Kačer

Statistika dokazuje klesající spotřebu
hormonální antikoncepce v České republice.
Důvody, proč ženy přestávají s užíváním
hormonální antikoncepce, mohou být 
různé, od těch zdravotních přes určité
obavy až po osobní přesvědčení. Jak ale
dosáhnout v sexuálním životě stejné
spolehlivosti ochrany proti nechtěnému
těhotenství, kterou hormonální
antikoncepce s sebou přinášela? 

Dívky a ženy mají mnoho způsobů, jak se před
početím chránit. Hormonální antikoncepce je
dlouhodobě četně praktikovaná metoda, která
kromě jiného přináší pohodlí v sexuálním ži-
votě. Díky velké spolehlivosti ochrany lze ro-
dičovství naplánovat na dobu, kdy budou
partneři zcela připraveni tuto úlohu přijmout.
A to i v případě, že už nějaké děti mají. I přes-

to ale od roku 2007, kdy její spotřeba dosáhla
v Česku maxima (užívala ji více než polovina
žen v plodném věku), do roku 2015 klesla
o čtvrtinu. Podle posledních průzkumů na-
opak stoupá počet uživatelek hormonálních
nitroděložních tělísek. Od roku 2013 do sou-
časnosti jde o nárůst skoro o třetinu.
A jak nejlépe zajistit, aby zvolená metoda anti-
koncepce byla co nejspolehlivější? Pro všechny
případy je možné pojistit se „pilulkou po“ a mít
ji doma pro případ nouze. Ačkoli se může zdát,
že „pilulka po“ je výsada dívek, které se s part-
nerem zapomenou chránit jinou metodou, opak
je pravdou. Podle průzkumu společnosti Rich-
ter Gedeon bylo zjištěno, že většina žen po ní
sáhla poté, co selhala již užívaná antikoncepční
metoda. Zkušenosti se selháním použité ochra-
ny mělo 87 % dotazovaných žen, z nichž 42 %
mělo již děti, jen 37 % z nich bylo nezadaných. 

Nouzová antikoncepce zabraňuje těhotenství
ještě před tím, než k němu dojde. Účinnost pi-
lulky bývá zpravidla až 72 hodin po rizikovém
pohlavním styku. „Čím dříve po nechráněném
styku ,pilulku po‘ užijete, tím bude účinnější.
Nejde však o metodu pravidelné antikoncep-
ce. Snažte se užívat ji jen zřídka. Obecně platí,
že byste tuto pilulku neměla polknout víckrát
než jednou během jednoho menstruačního
cyklu,“ vysvětlila princip užívání gynekoložka
MUDr. Kamila Nouzová. 
Pohotovostní antikoncepce je dnes běžně k do-
stání v lékárnách – bez předpisu a bez předklá-
dání osobního dokladu. I malá investice může
v tomto případě předejít pozdějším komplika-
cím. Například pilulka Escapelle patří k těm
nejlevnějším na našem trhu a její spotřební
lhůta je pět let od data výroby. Vyplatí se mít ji
pro klid duše v lékárničce. (tz) ❚❚❚

„Pilulka po“ jako možný způsob řešení

Ty firmy, které již využívají
automatizaci a postupují
v digitální proměně, také
s největší jistotou tvrdí, že budou
zvyšovat počty zaměstnanců.

foto Shutterstock



Informace do kabelky

Problémy s očním okolím? 
Suchá pokožka, prohloubené vrásky,
otoky a tmavé kruhy pod očima těžko

budou patřit mezi atributy krásy. Pokud se s těmito
nedokonalostmi potýkáte pouze po probdělé noci,
není třeba propadat panice, ale jestli vám zrcadlo
vrací stejný obraz každé ráno, nebude na vině pouze
únava a nedostatek spánku. Nepravidelná péče, stres
i první příznaky stárnutí se projevují nejdříve právě
v oblasti očí, kde je pokožka velmi křehká, jemná
a nejvíce zranitelná. Americká kosmetika Paula’s
Choice vyvinula Clinical Zpevňující oční krém s ce-
ramidy, který chrání pleť před dehydratací i před
škodlivými vlivy zevního prostředí. Ceramidy tvoří
více než 50 % složení pokožky. S přibývajícím vě-
kem začíná jejich množství klesat a ruku v ruce
s tím se oslabuje přirozená kožní bariéra. Pleť při-
chází o svůj komfort, objevují se známky napětí, su-
chosti a podráždění. Novinka v péči o oční okolí hydratuje, zpevňuje
strukturu pokožky, vyhlazuje jemné linky a viditelně zmenšuje hluboké
vrásky. Obsahuje CollagenSupport Complex složený z pěti typů pokožce
vlastních ceramidů, čtyř typů vitaminu C a retinol. Účinně chrání pleť
proti nepříznivým zevním vlivům, zpevňuje ji a obnovuje její přirozenou
kožní bariéru. Oční okolí se postupně stává pevnější, zdravější a zářivější.
Je určený pro všechny typy pleti a navrací mladistvý vzhled i pokožce po-
škozené slunečním zářením a pokročilými známkami stárnutí. (tz)

www.americkakosmetika.cz

Čemu byste se letos 
chtěla naučit?

Mgr. Jaroslava Rezlerová
ManpowerGroup
generální ředitelka
Asociace poskytovatelů personálních
služeb
prezidentka

Ráda bych se v letošním roce vrátila ke svému plánu udělat si
doktorát z literatury, bude to proces na delší dobu, ale chci začít.
Také bych se chtěla přiučit trochu německy, mám jen základy, a je
to poslední důležitý jazyk Evropské unie, který mi chybí ve sbírce.
A v pracovní oblasti bych se potřebovala naučit ještě lépe zvládat
náročné situace a nebrat si je ani trochu osobně.

Jak vnímáte genderové otázky?
Má smysl se jimi zabývat?

Ing. Petr Koten
Česká společnost pro jakost
výkonný ředitel

Nemá. I když celospolečenský tlak je
poměrně značný. Myslím si však, že

záleží především na každém jednotlivci, jak ho okolí bude vní-
mat, jakou pozici v profesní kariéře si vybuduje, jaký respekt bu-
de mít. Žena může být stejně úspěšná jako muž a muž má mož-
nost ji zastoupit v rodinných povinnostech v mnohém. Vše
záleží na domluvě, vůli, organizaci práce či touze se optimálně
seberealizovat.

Žluťásek občas potěší
Většina e-mailů zůstává v mém počítači nepřečtených,
informační smršť útočí. Fyzicky nejsem s to obsáhnout
korespondenci tak, abych uspokojila všechny, kteří mi
něco sdělují. Nejsem sama. Doporučení o tom, že s da-
ty se musíme naučit pracovat, nefungují. Na e-mailové

schránce jsme závislí, je to kus našich životů. Pracovních i osobních.
Občas přijde pár řádek označených žlutým smajlíkem. Bez dlouhých
komentářů, milý pozdrav od srdce. Takové sdělení jsem schopna si pře-
čít několikrát. Nevalí na člověka tíhu povinnosti, nečeká ani na odpo-
věď. Odlišuje se od jiných a já ho spolehlivě poznám. Mám tykadla.
A pak okamžitě i lepší náladu. Eva Brixi, šéfredaktorka

pozdrav redakce / naše nabídka
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Buďte laskavější sami k sobě – Staňte se
svým nejlepším přítelem

O’Morain Padraig

Tato knížka vám pomůže přijmout sebe sama bez od-
suzování a předsudků, naučí vás odpouštět si a mít se
rádi. Poznejte techniky, díky nimž si dokážete vypěsto-
vat pocit sebepřijetí, utišit splašené myšlenky, vnést ví-
ce laskavosti do vztahů s druhými lidmi a smířit se
s problémy, které nelze vyřešit.

Tip Grady

Prosperita Madam Business
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výzvy personalistiky

Jaké příležitosti nabízí ženám moderní lo-
gistika? Mění se podobně jako celá ekono-
mika a společnost?

Moderní logistika nabízí ženám opravdu řadu
možností a můžu říci, že se dobře uplatňují,
a to od dělnických profesí, jako například
skladové operátorky, až po top manažerské
pozice. Logistika se mění a dávno to není sel -
ský rozum, kupecké počty a těžká fyzická prá-
ce. Dnes mluvíme o propojování složitých in-
formačních systémů a toku obrovského
množství dat, která je třeba umět nejen zabez-
pečit, ale také optimálně využít ve všech logis-
tických procesech, nehledě na extrémně rych-
lý rozvoj přepravní a skladové techniky
a vybavení. Trendem v logistice je již dlouho-
době automatizace, rozvoj inteligentních řeše-
ní a nových technologií, které v celém logistic-
kém řetězci nahrazují nebo pomáhají ulehčit
lidskou práci.

Kolik Geis zaměstnává žen a na kterých
pozicích? Dokáže využít jejich přednosti?

Skupina Geis má v České republice zhruba
1600 zaměstnanců a z tohoto počtu je 43 %

žen. Nejsou jen na administrativních pozicích,
máme u nás ženy i na pozicích řidiče, a to jak
dodávkových vozidel, tak i vozidel s nosností
nad 3,5 tuny. Ženy jsou zastoupeny i na mana-
žerských postech, například na pozicích ma-
nažerek našich dvou velkých distribučních
center. Máme mana-
žerku marketingu, 
šéfku personálního
oddělení a jednu
z našich firem vedou
dvě prokuristky. 

Jak si mohou ženy,
které odejdou na
mateřskou, udržet
přehled o dění ve
firmě, v oboru,
a případně zvyšovat
kvalifikaci?

Důležité je, aby maminka na rodičovské dovo-
lené neztratila kontakt se svou profesí a snaži-
la se dál vzdělávat. Dva nebo tři roky rodičov-
ské dovolené je v životě firmy celkem dlouhá
doba, ve které může nastat mnoho změn
v náplni a stylu práce nebo ve využívaných

technologiích. Velkou výhodu mají ty ženy,
které se zaměstnavatelem spolupracují v prů-
běhu rodičovské dovolené např. na zkrácený
úvazek nebo formou občasné výpomoci. Také
pomůže, pokud si žena udržuje alespoň zá-
kladní odbornost a dovednosti, jako např. prá-
ci s počítačem, respektive s kancelářskými
programy. Existuje mnoho kurzů pro osvěžení
znalostí, které nejsou nijak finančně a časově
náročné.

Zajímáte se o spokojenost svých zaměst-
nanců, vycházíte jim v jejich požadavcích
vstříc?

Ano, samozřejmě se snažíme o to, aby naši za-
městnanci byli spokojení a zdraví. Pokud to
tedy provoz umožňuje, vycházíme jim vstříc
například pružnou pracovní dobou nebo
zkráceným pracovním úvazkem.
Všem zaměstnancům nabízíme velmi výhod-
ně kartu MultiSport, protože považujeme za
důležité, aby kompenzovali pracovní vytížení
pohybem a relaxací. Dvakrát ročně navíc do-
stávají Multipasy Edenred, které mohou využít
podle svého uvážení. Oblíbené jsou i vitami-
nové balíčky, ty dostává každý zaměstnanec
v podzimním období.
Zdravý životní styl a kvalitně trávený volný
čas podporuje náš projekt, který jsme spustili
v minulém roce pod názvem Pojďte ven, a to
nejen pro naše zaměstnance. Na webu projek-
tu vysvětlujeme, jak jsou pohyb a relaxace dů-
ležité, a hlavně přinášíme širokou škálu nápa-
dů a návodů, jak kvalitně volný čas trávit. Naši
zaměstnanci mají možnost se podělit o svoje
zážitky a přidat i svoje tipy.

Máte před sebou ještě další úkoly v roz-
voji lidských zdrojů, na kterých chcete
pracovat?

Stále je co zlepšovat
a personalistika je
nikdy nekončící prá-
ce. Nicméně aktuál-
ním problémem, kte-
rý řešíme, je pro nás
nedostatek pracov-
ních sil. Pokud se bu-
de ekonomice i nadá-
le dařit, bude situace
na pracovním trhu
obdobná. Pro perso-
nalistiku v logistice
to znamená, že bude

více zaměřena na práci se stávajícími zaměst-
nanci, jejímž cílem bude snižování fluktuace.
Dalším východiskem je již zmíněná automati-
zace provozů, ve kterých budou lidé stále více
zastávat sofistikovanější práci.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer

Logistika a příležitosti pro ženy

Ženy jsou zastoupeny 

i na manažerských postech,

například na pozicích manažerek

našich dvou velkých distribučních

center. Máme manažerku

marketingu, šéfku personálního

oddělení a jednu z našich firem

vedou dvě prokuristky.

Těžká fyzická práce, selský rozum a kupecké počty, takový obraz dřív
poskytoval obor logistických služeb. To však už dávno není pravda. Do
jaké podoby se proměnil a jaké role v něm hrají ženy, o tom jsme hovořili
s Jaroslavou Šindelářovou, která je HR teamleader skupiny Geis:

Jaroslava Šindelářová fo
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V loňském roce přišla ČSOB se zajímavou
iniciativou. Změní se firemní kultura týkají-
cí se pravidel oblékání jak managementu,
tak pracovníků, kteří jednají s klienty. Proč
jste přistoupili k tak významnému posunu
v praxi bankéřů?

V bance pracují lidé na různých pozicích. Na
některých jsou naši kolegové v každodenním

kontaktu s klienty, dodavateli, na jiných pra-
cují spíše s kolegy v rámci naší skupiny. Naše
interní pravidla doporučovala styl Business
a Smart business. Nicméně jsme si začali vší-
mat, že lidé chodí různě oblečení, uzpůsobují
svůj styl pracovní situaci, a proto nás zajímal
jejich názor, abychom nevytvářeli pravidla,
která jsou neefektivní, ale naopak flexibilně
reagují na potřeby jednotlivců a týmů. Proč

mít například casual Friday, když mohu chodit
smart casual celý týden? 

Co všechno se změní a v jakém časovém
horizontu? 

Nový rok v novém stylu. Začínáme od letoška.

Budou se inovativní kroky týkat žen i mu-
žů? Pro koho bude možnost volby lákavěj-
ší? Pro manažerky, či manažery? A jsou
muži v oblékání stále konzervativnější 
než jejich protějšky?

Máme jednoduché doporučení pro všechny.
V oblékání by měl být ponechán prostor pro
vlastní osobnost, ale přesto by měli lidé
v bance zachovat několik pravidel: decent-
nost, přiměřenost oblečení ke své postavě
a věku. Zároveň by měl každý přemýšlet
o pracovní situaci a s kým spolupracuje. Sna-
žíme se ukázat, že oblékání v práci může být
zajímavé, kreativní. Když jsem požádala kole-
gy, kteří se nabídli, že se stanou modely
a modelkami a nafotí náš styl, aby si připravi-
li vlastní oblečení, všichni se přinesli několik
zajímavých variant.

Kdo bance s novým konceptem pomáhá?
Jsou to módní návrháři, designéři, stylisté,
anebo je to pouze interní záležitost, kte-
rou si ošetříte sami?

Na začátek pro nás bylo důležité mít data.
Abychom znali názory zaměstnanců i klientů
na styl oblékání, realizovali jsme v roce 2018
několik průzkumů mezi zaměstnanci, klienty
i ne-klienty. Z výsledků vznikl náš styl. Spo-
lupráci se stylisty jsme využili zejména při
přípravě módní přehlídky. Interní brožurka
vycházela pouze od našich zaměstnanců,
pracovali s vlastními modely, kosmetickými
přípravky apod. Nechtěli jsme vytvářet nere-
álné prostředí. Chtěli jsme inspirovat ostatní
reálnými příklady, v kterých lidé opravdu do
banky chodí. Také jsme chtěli navázat na na-
ši strategii být bankou pro každého, která na-
bízí jednoduché a užitečné služby. Oblečení
by mělo reflektovat styl klientů, které obslu-
hujeme. 

Myslíte si, že změny ovlivní také chování,
náladu a výsledky pracovníků?

Domníváme se, že společnosti, které striktně
upravují dress code, nedůvěřují vlastním za-
městnancům a mohou potlačovat jejich indi-
vidualitu. V ČSOB budujeme Pearl kulturu,
která vychází ze zodpovědnosti každého,

Móda v bance jako prostor 
pro vlastní osobnost
Svět se mění v mnoha rovinách. Není to fráze, ale prostá skutečnost. Zdá
se, že v určitých případech nemá smysl setrvávat na tradicích, v úvahu
přichází jiné odstíny možností a pravidel hry. Například v ČSOB. Banka,
značka kvality, mění postoj k oblékání zaměstnanců. Více prostoru dostává
každý jednotlivec jako originál, který osobitým přístupem zasahuje do
komunikace i tím, jak se obléká. Přestává platit, že vyžadovaná
decentnost až zdrženlivost je to pravé, co navozuje ovzduší kreativity,
tvořivosti, vzájemných vztahů. Jak a proč vznikl nový koncept oblékání,
nový bankovní módní styl, jsem hovořila s Kateřinou Pavlíkovou, která má
ve jmenované bance tyto záležitosti na starost:

Kateřina Pavlíková
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Žena, která se neztratí

z důvěry k našim lidem, kteří dokážou po-
soudit oblékání v pracovním kontextu. 

Ostatně komunikace, mezilidské vztahy –
to je stále platforma, která přímo vyzývá
k tomu, aby se ledacos zlepšilo. I tak se dá
váš nový záměr charakterizovat?

Komunikace, jak jsem naznačila, je naprosto
nezbytná. Nechtěli jsme, aby byl nový styl
pouze jednostrannou záležitostí, uměle vytvo-
řený model definovaný pouze shora. Bylo pro
nás důležité kolegy k diskuzím přizvat a znát
jejich názory a preference.

Jak se chystáte motivovat lidi ke změně?
Počítáte třeba i s nějakou ČSOB soutěží
o tom, kdo se nejelegantněji či nejvkusněji
bude podle nových pravidel a možností
oblékat?

Že by vznikla taková módní policie? No zní
to dobře. Jen narážíme na ochranu osobních
údajů. Ale vážně. Klíčovou roli hraje oprav-
du komunikace. V našem případě pro nás
bylo důležité seznámit naše zaměstnance

s výsledky průzkumů i se závěry, které z nich
vyplývají. Těch komunikačních kanálů jsme
využili několik. V prvním kole to byly ze-
jména prezentace pro vedení. Dále pak člán-
ky do interních časopisů. Ve spolupráci se
společností Zoot jsme uspořádali dvě módní
přehlídky. Jednu dokonce v prostorách rad-
lické centrály. Také jsme vydali jednoduchou
a stručnou brožuru, kterou nafotili naši lidé.
Též jsme uspořádali inspirativní setkání Bez
kravaty Boss, na které navázala řada prezen-
tací v rámci porad regionů. Myslím, že zapo-
jení našich lidí do průzkumů, a následně i do
brožury, bylo klíčové. Potvrdilo se nám, že
móda kolegy zajímá, a navíc, pokud se sta-
nou tváří našeho stylu, jsou z nich hrdí 
ambasadoři. 

Odehrály se o projektu vášnivé diskuze
těch, kterým se nápad líbil, a těch, kteří
o něm nechtěli ani slyšet?

Naším cílem bylo vzbudit diskuzi, jak se ob-
lékání vyvíjí a co jsou současné trendy.
I s ohledem na měnící se prostředí ve světě
a vše prostupující liberalizmus. Mám zkuše-

nost, že téměř u každého tématu se najdou li-
dé, kteří preferují konzervativní přístup a ne-
chali by vše při starém. Důležitá pro nás byla
podpora našeho generálního ředitele, názory
klientů, kteří jsou k oblékání velmi tolerant-
ní, a též potřeby našich lidí. 

Co pro vás osobně znamená móda, trendy,
tvořivá ženská marnivost? I to je svým způ-
sobem relaxace, nový zdroj energie a po-
hody...

Mám ráda jednoduchý sportovně elegantní
a sportovní styl. Ale samozřejmě vše záleží na
kontextu. Ráda si koupím kvalitní kus, který
vydrží. Mám ráda boty, kabelky, ale s dětmi je
těch nakupovacích příležitostí významně mé-
ně. Barevně, mám pocit, jsem spíš konzerva-
tivní, mám vyzkoušeno několik barev, které
se dají vzájemně kombinovat. A v létě mě mi-
mo práci uvidíte v zimní bundě. Synové hrají
hokej a na stadionech trávíme spoustu času.
Ale díky tomuto projektu si teď mnohem více
všímám módy na ulici, ve firmách i filmech. 

ptala se Eva Brixi
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Jaké jsou vlastně dosavadní poznatky
o pleti v tak složitém období života ženy,
jako je menopauza?

Lidská pokožka se s věkem mění stejně jako tě-
lo. Po 25. roce života, kdy dosahuje mládí pleti
svého vrcholu, začnou pozvolna tkáně stárnout,
zpomalují se přirozené regenerační procesy.
Kolem čtyřicítky jsou patrné výraznější změny,
kdy pleť už není tak hebká, svěží, pevná a vidi-
telné jsou i hlubší vrásky. To je příznačné pro
perimenopauzální pokožku, tedy pokožku těch,
které právě vstupují do období menopauzy.
Mezi 40. a 45. rokem se ještě stále cítíme skvěle,
jsme plné elánu, vnímáme se jako mladé
a krásné. V těle ale pozvolna dochází k poklesu
produkce ženských pohlavních hormonů estro-
genů, které jsou považovány za zdroj krásy
a mládí. Estrogeny také ovlivňují psychickou
a tělesnou pohodu něžného pohlaví. 

Hormony dokážou divy a často o sobě dá-
vají vědět přesně ve chvíli, kdy o to vůbec
nestojíme...

Musíme se s tím smířit. Avšak bezmocné ne-
jsme. A právě proto, že z klinických studií vy-

plývá, že tyto hormony jsou velmi důležité rov-
něž pro vzhled a stav pokožky, snažili se odbor-
níci GERnétic přijít na to, jak funkci hormonů
nahradit v době, kdy je začíná organizmus ztrá-
cet. Ony totiž stimulují syntézu kolagenu, kyse-
liny hyaluronové, mají podíl na udržení opti-
mální hydratace pleti, uchovávají její hutnost
a pevnost. Zakladatel naší značky, Dr. Albert
Laporte, říkával, že žena je agregátem cestují-
cích hormonů. V jediné větě je ukrytá velká
pravda o řízení ženského těla i půvabu. 

Co se tedy s naší pletí děje?

Postupný úbytek estrogenů se na stavu pokožky
viditelně odráží. Pleť se stává povadlejší, zten-
čuje se, kontury tváře ochabují, vrásky se pro-
hlubují. Mezi další důsledky snížení hladiny
estrogenu patří utlumení činnosti mazových
žláz, zhoršuje se ochranný hydrolipidový film
na povrchu pleti a ta snáze přichází o hydrataci
a přestává být vláčná. Postupně je narušována
i kožní bariéra, čímž se stává pokožka mnohem
náchylnější vůči působení vnějších vlivů, ať už
jde o sluneční svit, nepříznivé povětrnostní
podmínky jako mráz či vítr, nebo znečištěné
prostředí. Častěji se může objevit pocit pálení,

svědění, pnutí nebo červenání kůže. Z naší zku-
šenosti je na tyto změny a vlivy nejcitlivější
jemná pokožka očního okolí, která častěji vyka-
zuje známky podráždění, otoky. A s tím vším
souvisí pocity diskomfortu. 

To nezní zrovna povzbudivě. Lze se na tyto
změny tedy nějak připravit?

Pokud se správnou a důslednou péčí začne že-
na v předstihu, pak má velkou šanci pleť udržet
v průběhu celého života v krásném a pěstěném
stavu, a to až do vysokého věku. Patří sem ne -
jen používání správně cílených kvalitních pří-
pravků, ale též stránka návyků: pravidelné odli-
čování a čištění pleti, každodenní aplikace
denního ochranného krému a nočního výživ-
ného přípravku, nanášení pleťové masky ales-
poň jednou týdně. A také rozmazlování se čas
od času speciálním přípravkem ve formě séra 
či jiného aktivního koncentrátu na míru šitého
potřebám pleti daného jedince. 

Ne každá z nás má ale na ideální postup
čas nebo chuť, prevence je naší slabou
stránkou. Zajímat se o sebe začínáme více
tehdy, když je problém na cestě...

Na budoucnost většinou nemyslíme včas. Jenže
s nástupem čtyřicítky je třeba péči o pleť oprav-
du zintenzivnit. Potřebuje totiž vyšší dávku vý-
živy, aby si zachovala své optimální fyziologic-
ké funkce i mladistvý vzhled. S věkem se
zhoršuje vnitřní výživa buněk. Je proto dobré
sáhnout například po hutnějších a na obsah ak-
tivních látek bohatších krémech. 

Jako na zavolanou tedy přichází novinka
značky GERnétic. Je skutečně přelomová?

Náš tým se domnívá, že ano. Do kosmetického
světa vtrhla revoluce, která přepisuje dějiny
profesionální i domácí péče. Francouzská kos-
metická značka GERnétic uvedla v březnu na
český a slovenský trh dvě novinky pro ošetření
pokožky těla i tváře. Řadou Vital Transfer se
otevírá nová éra péče o pleť právě v období me-
nopauzy a po ní. 

Oč přesně jde?

Odborníci princip pojmenovali jako hormo -
ceutický mechanizmus působení. Laboratoře
GERnétic Synthèse vyvinuly dva nové hormo-
ceutické krémy: Vital Transfer Visage pro oše-
tření obličeje a Vital Transfer Corps pro tělo.
Oba jsou vytvořeny přesně na míru pleti s po-
kročilými známkami vlivu ubývajících hormo-
nů. Krémy působí prostřednictvím takových lá-
tek, které se v kožní tkáni chovají podobně jako
přirozené hormony lidského organizmu, ale ne-
vyskytují se u nich žádné vedlejší účinky. Sti-
mulují v buňkách fyziologické funkce a produk-

Elixír mládí pro zralé ženy existuje

Pravidelně docházíte k zubaři, na mamografii, na poklábosení s přítelkyní, 
na konference, každý rok jezdíte na dovolenou. Uděláte si však čas jen a jen sama
na sebe, umíte si odpočinout v kosmetickém salonu? A dopřáváte si své chvilky
také v koupelně nebo před zrcadlem? To už je horší, viďte. A přitom všechny
hledáme způsob, jak nestárnout, stále být ve formě, svěží a přitažlivé. Nejen 
před partnerem, ale i na obchodním jednání, při poradě, na služební cestě. 
Pro nápravu našich hříchů vynalezla francouzská kosmetická značka GERnétic dva
přípravky, na obličej a tělo. Určeny jsou pro ženy v nejednoduchém životním
období a umí doslova zázraky. Na toto téma jsem si povídala s Alenou Kimlovou,
hlavní firemní kosmetičkou a školitelkou firmy LK SERVIS, která je generálním
zastoupením GERnétic pro ČR a SR:

Alena Kimlová



ci důležitých enzymů
jako v období, kdy 
byla hladina přiroze-
ných hormonů ještě
optimální. Pro nás
v GERnétic je to opět
velký pokrok, protože
nyní dokážeme unikát-
ním komplexem aktiv-
ních látek, které na kož-
ní buňky působí
podobně jako ženské po-
hlavní hormony estroge-
ny, zcela proměnit struk-
turu pokožky. Máme
šanci i ženám po meno-
pauze vrátit chuť pečovat
o sebe a vnímat na plno
svou krásu. A to je obrov-
ská výzva i příležitost.

Tedy něco jako malý zázrak?

Nazvala bych to odborněji: fytoestrogeny jako
elixír mládí. Fytoestrogeny jsou látky rostlinné-
ho původu, získávají se nejčastěji z červeného
jetele, sójových bobů, chmele, Anděliky lékař-
ské nebo různých semen. Účinky jsou velice
podobné jako mají estrogeny v ženském těle.
U žen mají pozitivní vliv na potlačení nepří-
jemných příznaků klimakteria, s jejich pomocí

lze předcházet některým onemocně-
ním, svůj vliv prokázaly například
v případě kardiovaskulárních chorob
nebo osteoporózy. Fytoestrogeny rov-
něž dokážou omladit pleť. Stimulují dě-
lení buněk v zárodečné vrstvě pokožky,
zlepšují životní cyklus kožních buněk,
podporují regeneraci a obnovují ener-
getickou rovnováhu. To ve výsledku
přináší pokožce rozjasnění a pevnost.
Fytoestrogeny dokážou do určité míry

nahradit nedostatek při-
rozených hormonů

a potlačit známky
stárnutí. Oproti
syntetickým hor-
monům však ne-
mají žádné ve-
dlejší účinky
a kůže je velmi

dobře přijímá. A právě oba jmenované krémy,
Vital Transfer Visage i Vital Transfer Corps,
jsou obohaceny vysoce hodnotnými fytoestro-
geny, které se získávají moderní biotechnologií
tak, aby si zachovaly svou plnohodnotnou bio-
logickou účinnost. 

Jde doslova o revoluci v oboru?

Domnívám se, že ano. Podívejme se blíže na-
příklad na přípravek určený k ošetření obliče-

je. Krém s bohatou texturou obsahuje řadu ak-
tivních složek, mezi nimiž vystupují fytoestro-
geny získané z jetele či sójových bobů, které
působí jako mimetikum přirozených hormo-
nů. Bílý včelí vosk a skvalen zlepšují kvalitu
hydrolipidového filmu pleti. Nativní kolagen
zlepšuje její strukturu. Mastné kyseliny z lufy,
avokáda, sladkých mandlí, Brutnáku lékařské-
ho a oříšků Sacha Inci umocňují regeneraci
a přispívají k ochraně hydrolipidového filmu.
Kalcium, organický křemík a peptidy výrazně
zlepšují hutnost a strukturu pokožky. Mořské
oligosacharidy přispívají k lepší regeneraci
kožních buněk. Vitaminy, aminokyseliny
a stopové prvky působí v dokonalém souladu
s ostatními složkami a zabezpečují ideální vý-
živu buněk. 

Jak se s novinkami nejlépe seznámit a ově-
řit si, že fungují?

Není třeba se obávat. Nejjednodušší je objed-
nat se k některé z našich kosmetiček, salóny
najdete v celé České republice, vyzkoušet si
oba přípravky a pak už jen používat. První
zkušenosti ukazují, že se na trh dostal pomoc-
ník, který mnohým z nás přinese skutečně vi-
ditelné změny, a tedy nový komfort do života.
Proč se bránit?

připravila Eva Brixi

Žena, která se neztratí

zázraky se dějí

INZERCE

Kosmetika GERnétic
Francouzská kosmetika GERnétic poskytuje komplexní systém špičko-
vé péče o obličej, poprsí a tělo. Je určena pro profesionální práci kos-
metiček, lázní a wellness studií a následnou každodenní domácí péči
o pleť. GERnétic nabízí individuální řešení pro každého zákazníka.
Společnost Mgr. Ladislav Kavan – LK Servis, generální zastoupení
francouzské kosmetické značky GERnétic pro ČR a SR, působí na 
českém trhu již od roku 1996. 

Více o kosmetice GERnétic na www.gernetic.cz
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Technologii Hydal jste před rokem před-
stavila u příležitosti vyhodnocení soutěže
MANAŽER ROKU jako projekt velkých roz-
měrů. Jak jste se za tu dobu ve vývoji
a zkoumání jeho možností posunuli? 

Posouváme se stále. Na trhu finálních aplikací
biopolymeru dochází k velkým změnám
v poptávce, a tak vyvíjíme další metody sepa-
race a izolace biopolymeru s cílem zjednodu-
šit výrobu finálních aplikací. Momentálně jsou
naším cílovým trhem aplikace biopolymeru
v oblasti kosmetiky. V tomto sektoru můžeme

nejlépe využít jeho vlastnosti a řešit existující
problémy v ochraně životního prostředí.

Loni na podzim jste rovněž uvedli na trh
první kosmetický přípravek, sprchové mlé-
ko Coconut Peeling Milk splňující zásady
cirkulární ekonomiky. Jak na něj spotřebi-
telé zareagovali?

Zareagovali na něj pozitivně. A co je hlavní
pro úspěch produktů na trhu – tak to je fakt,
že pozitivně zareagovaly distribuční kanály.
Vidí v produktech tohoto typu potenciál pro

oslovení nových cílových skupin. Kokosové
peelingové mléko byl pro nás testovací výro-
bek a výsledky předčily očekávání.

V těchto dnech přicházíte před českou ve-
řejnost s další převratnou novinkou. Oč
přesně jde a jaký to je tentokrát příběh?

Základem tohoto příběhu je fakt, že Češi do-
kážou vymyslet, vyvinout a vyrobit produkty,
které jak svým obsahem, tak designem jsou
globálně unikátní. Na trh uvádíme první
opalovací krém, který je na bázi našeho pří-
rodního polymeru. Stávající UV filtry jsou
chemické nebo fyzikální a mají řadu negativ-
ních důsledků. Přírodní polymer přináší no-
vé řešení.

A jak vnímá odborná veřejnost skutečnost,
že jste se vydali směrem, který má atributy
budoucnosti?

Celý náš koncept je součástí cirkulární ekono-
miky. A máte pravdu, je to jednoznačně téma
budoucnosti. A pro nás už budoucnost začala.
Když se zamyslíte nad tím, jak máme v Evro-
pě limitované zdroje... A na druhé straně ko-
lik milionů tun odpadů leží na skládkách...
Tak je jasné, že oblast využití odpadů má per-
spektivu. My ale jdeme ještě dále – chceme
uzavírat cykly a zaměřujeme se na produkty,
které opravdu řeší problémy, jež máme.
A zpětná vazba odborné veřejnosti je velmi
pozitivní. Jsme součástí nejprestižnějších ev-
ropských projektů Horizon 2020. A zde se bu-
doucnost opravdu vytváří. Na základě široké
spolupráce. Je to opravdu mimořádná zkuše-
nost a jsme velmi rádi, že jsme se mezi evrop-
skou výzkumnou elitu dostali a byli jsme zde
vstřícně přijati.

Hydal znamená know-how ve zpracování
odpadních tuků, třeba fritovacího oleje ne-
bo zbytků kávy, a výrobě plastů rozložitel-
ných v přírodě. Pro celý svět je to dnes již
česká cesta. Formou licencí jste zamýšleli
nabídnout tento postup dalším zájemcům
v zahraničí. Již se tak děje, anebo je zatím
předčasné o tom přemýšlet?

Nejprve bych chtěla upřesnit, že plasty rozloži-
telné v přírodě nejsou momentálně naše téma
pro business. Celá tato oblast je mimořádně
komplikovaná. Nezávislé studie biodegradabili-

Pro nás už budoucnost začala

Když si uvědomíte, že naše 
malá země dokázala vyvinout
a komercionalizovat dvě opravdu
průlomové technologie – Hydal
a Nanospider – je to opravdu
velký úspěch.

Pamatuji se na vystoupení PhDr. Lenky Mynářové před auditoriem
manažerů a podnikatelů přesně před rokem, kdy se udělovaly ceny těm
nejlepším, nejzkušenějším, odvážným. Do sálu vtrhla vichřice argumentů,
strhující energie, kulový blesk emocí. Lidé ztichli a snažili se pochopit, oč
jde. Charizmatická žena se všemi atributy zkušeného marketéra, na první
pohled vůdčí osobnost, seznamovala ostatní s nevšední technologií a jejími
možnostmi prospět ekonomice, životnímu prostředí i jednotlivcům. Od té
chvíle vím, že se dá na svět pohlížet i jinýma očima než s poezií na řasách.
Vynalézt něco užitečného s globálním přesahem, cosi univerzálního, co
bude léčit zanedbanou planetu a lidem přinášet užitek v rozmanitém
pojetí, proměnit plýtvání v cirkulární bezodpadový proces, to je výzva ze
srdce Evropy, kde se rodí nejen významní hudební skladatelé. Lenku
Mynářovou jsem opět pozvala na naše stránky:

PhDr. Lenka Mynářová
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Žena, která se neztratí

ty ukazují na velkou spoustu dosud nevyřeše-
ných problémů. My se tomuto tématu věnujeme
v rámci výzkumu – právě na platformě Horizon
2020. Business rozvíjíme v oblasti aplikací bio-
polymeru v kosmetice. Zde je velká poptávka
pro materiálech tohoto typu – biopolymer ne -
jen degraduje po použití a nezatěžuje ekosys-
tém, ale je i tzv. biokompatibilní. Tzn. je součás-
tí lidského těla. To otevírá velké možnosti
aplikací. Zatím máme zvládnutu cestu zpraco-
vání použitého fritovacího oleje. Pracujeme na
zpracování dalších odpadních olejů. A připra-
vujeme se na zpracování odpadů z kávy.
Se zájemci o licence z ČR i zahraničí jsme 
trvale v kontaktu. Takže se to reálně děje. Klí-
čové je, aby pochopili, co se odehrává na trhu
aplikací a co se s velkou pravděpodobností bu-
de dít. Každý kontinent má zcela jiné potřeby
a poptávka se vyvíjí jinak. Pro dlouhodobé in-
vestice je toto klíčové.

Odpadů obsahujících tuky je kolem nás
poměrně dost. Kde ještě vidíte surovinový
potenciál, co všechno jste zkoušeli zpraco-
vávat?

Velký potenciál vidíme v odpadních olejích
z výroby přírodních olejů. Všech typů. Mo-
mentálně testujeme např. i sludge palm oil – 
tj. odpad z výroby palmového oleje. Experi-
menty mají pozitivní výsledky. Budeme rádi,
pokud naše technologie umožní zpracovat
další odpady. Velmi perspektivně se jeví i ká-
vová sedlina. Opět je to odpad, kterého je nad-
bytek a končí na skládkách.

Každá novinka má při zavádění
do praxe svá úskalí. Co nejsloži-
tějšího bylo v případě rozhodnu-
tí vyrábět z odpadních tuků tak
noblesní „věc“, jako je kos-
metika?

Zrovna využití odpadů pro nás
nebyl problém. Protože ten od-
pad zpracovává sama příroda
a dokonale to zvládá už miliony
let. Ale vydali jsme se na cestu,
kde jsme byli úplně první na
světě. To, že jsme to zvládli, je
dáno tím, že jsme dali dohro-
mady opravdu excelentní tým
nadšených lidí. Sešli jsme se do-
hromady vědci, marketéři, de-
signéři, výrobci kosmetiky, oba-
loví experti, recyklační experti,
experti na LCA, testování bio-
degradability, výzkumníci.
A cestu jsme našli, vybudovali
ji, prošli jí a nyní se dělíme
o svoje zkušenosti s dalšími ino -
vátory. Chceme nejen uvádět na
trh inovace, ale vytvořit i jiné
typy business modelů a spolu-
práce. Pokud chceme cokoli
změnit, musíme spolupracovat.
A jsem moc ráda, že se nám to-
to opravdu podařilo.

Nejnovější vědecké poznatky, které doká-
žete v roli producenta zúročit a dát jim
novou přidanou hodnotu, to je základ vaší
orientace. Čím vás tato sofistikovaná ces-

ta naplňuje? 

Naplňuje mě hrdostí na to, co doká-
žeme. A radostí z řešení problémů,
které se nám na naší planetě hroma-
dí. A je neuvěřitelně inspirativní

pracovat s tak skvělými lidmi,
které máme v týmu.

Při výrobě využíváte také na-
novlákna, jde o technologii
Nanospider, již uplatňujete
v podoční masce Nano Eye
Lift. Ta získala celosvětový
patent (vynálezcem je Ol-
dřich Jirsák z Technické uni-
verzity v Liberci). V čem je
podstata účinků nanovláken
v přípravcích péče o pleť?
Obohatíte sortiment právě
na základě této metody?

V oblasti nanovláken se právě
nyní zaměřujeme na dva pro-
jekty. Jeden je filtrace vzduchu
v oknech a dveřích a druhý je
filtrace vody bez elektřiny.
V nanovláknech jsme dali
přednost těmto oblastem před
kosmetikou. Je pro nás důleži-
té, že máme reálné řešení, které
umožní řešit dopady znečiště-
ného životního prostředí na
člověka. Každý potřebujeme

dýchat čistý vzduch a mít vodu, která nás ne-
zabíjí. Ani si to tady v ČR neuvědomujeme,
ale tyto problémy se týkají miliard lidí.
A technologie Nanospider a know-how na-
šich výzkumníků je umí řešit. Na technologii
výroby těchto produktů máme taktéž patent.
Když si uvědomíte, že naše malá země doká-
zala vyvinout a komercionalizovat dvě oprav-
du průlomové technologie – Hydal a Nano-
spider – je to opravdu velký úspěch. Protože
díky těmto technologiím my můžeme na trh
uvádět aplikace. Bez nich by to byly jen pěkné
vize nebo publikace o něčem, ale produkty by
na trhu nebyly.

Vyřešit zdánlivě nevyřešitelné a najít odliš-
nou konkurenční cestu je vždy velká ra-
dost. Musí to být i emoční dopink, vítěz-
ství přece chutná sladce. Zobecnit takto
neskutečné výsledky by však bylo příliš
povrchní. A tak – čeho bylo více za těch
několik let: štěstí, nebo problémů?

Jednoznačně problémů. Už delší dobu s nad-
sázkou říkám, že máme jen jedinou jistotu – že
každý den budeme řešit problémy. A protože je
už dlouhé roky úspěšně řešíme – zažíváme i ty
opojné okamžiky štěstí. Já dnes plně chápu,
proč je reálných inovací tak málo – protože ta
cesta k nim je opravdu extrémně náročná. Po-
kud byste se chtěla zeptat, kde bereme motiva-
ci, tak si dovolím citovat: „Naděje není to pře-
svědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že
má něco smysl – bez ohledu na to, jak to do-
padne.“ Tento citát Václava Havla nejlépe vysti-
huje to, co děláme a proč to děláme.

otázky připravila Eva Brixi ❚❚❚



řešení

Jakým projektům se na venkově daří? Mů-
žete uvést příklady za vaši skupinu?

Podnikat na venkově se dá ve všem, když jsou
k tomu podmínky. My žijeme v nejseverněj-
ších Čechách. Pokrytí internetem zde je velice
slabé. Někdy si při nahrávání dat můžu jít
udělat kafe. Jak zde tedy může někdo mluvit
o rozvoji Průmyslu 4.0? Postavit tu novou fa-
briku nejde. Nemáme totiž dostatečnou elek-
trickou síť a řeší se to již deset let. Když na-
padne sníh, tak se nedostaneme z výběžku
přes Šébr a ani přes Lísku směrem do Děčína.
Jde to jedině přes Německo. Náš venkov je te-
dy hlavně o službách v cestovním ruchu, po-
travinářství a chovu dobytka. Podporujeme
podnikatele z oblasti zemědělství při zajištění
vhodného vybavení a v oblasti diverzifikace
a rozšiřování podnikatelských aktivit.

Co byste na základě svých zkušeností do-
poručila, co všechno můžete udělat pro
podporu podnikání?

Osobní kontakt a znalost území považuji za to
nejdůležitější při své práci ve vztahu k podni-
katelům. Manažer místní akční skupiny musí
vědět, že ten konkrétní podnikatel potřebuje
doplnit svoji dílnu o novou pilu, 3D tiskárnu,
obracečku, plotr apod. Začínajícímu podnika-
teli můžeme poradit, kde získat finanční pod-
poru, pomůžeme s žádostí, poradíme na koho
se obrátit. Ve velkých krajských městech nebo
v Praze to takto nefunguje. A v tom má ven-
kov výhodu. Díky naší práci jsme pro období
2014 až 2020 podpořili 36 podnikatelských
projektů, které již částečně realizujeme.
A v minulém období jsme se úspěšně podíleli
na 35 podnikatelských projektech.

V zahraničí se hodně hovoří o tom, že je
nutné, aby drobní venkovští podnikatelé
vytvářeli tzv. spolupracující sítě, aby posílili
svoji konkurenceschopnost. Daří se to ve
vašem regionu?

Výborné příklady takové formy spolupráce
jsem viděla hlavně v Rakousku a Itálii. Navští-
vila jsem komunitní mlékárnu s výrobou sýrů
nebo třeba komunitní vinařství. V našem regi-
onu například touto formou spolupracují cho-
vatelé dobytka v tzv. Odbytovém družstvu.
Společně tam podnikatelé prodávají dobytek,
čímž si zajišťují lepší ceny.

Myslíte si, že svoji roli má na venkově i so-
ciální podnikání?

Určitě má na našem venkově významnou roli.
V území máme několik sociálních podniků –
pivovar, čokoládovnu nebo šicí dílnu. Ale kvů-
li složitostem se získáním dotace se mnoha
podnikům do toho jít bohužel nechce.

Jakou roli v podpoře podnikání mohou se-
hrát obce?

Myslím si, že obec by podnikat neměla. Ale
dokážu si představit, že pod obcí podniká pří-
spěvková organizace. Příkladem je město
Krásná Lípa. Tak vypracovaný systém začleňo-
vání osob ze socioekonomicky znevýhodněné-

ho prostředí asi nikde není. Město zřídilo Ko-
munitní centrum Kostka jako příspěvkovou
organizaci, které se stará o děti od nejmladší-
ho věku až po osoby do 26 let, včetně matek.
Mají různé kluby, aktivity, zkrátka zíráte, co
dokážou. Provozují prádelnu a žehlí prádlo.
Starší osoby pak většinou pracují v technic-
kých službách, které dělají zahrady, údržbu či
stavební činnost. V Krásné Lípě funguje soci-
ální podnik Čokoládovna MANA nebo třeba
Pivovar Falkenštejn.

Mladé i ty starší lidi v začátcích jejich pod-
nikatelských snah brzdí nejrůznější překáž-
ky. Dalo by se to změnit?

Podle mého názoru bariéry tvoří zejména stát,
který po drobných živnostnících chce další
formy výkaznictví apod. Nemyslím si, že je to
fér, protože podnikatel se stará sám o sebe
a po státu vlastně nic nechce. Další překážkou
jsou přísné podmínky pro malé podnikatele
při získání evropských dotací a nesmyslné
podmínky udržitelnosti, které často vedou
i k likvidaci podnikání. A největší překážkou
je čas. Podnikatel potřebuje řešit situaci teď.
To znamená, když získá novou zakázku, tak
potřebuje koupit nový stroj nebo zaměstnat
člověka. Řízení jakékoliv podpory však trvá
rok. Tak to v podnikání nefunguje. Zjednodu-
šit takový přístup by rozhodně šlo.

připravila Klára Malá

O podnikání na českém venkově
Český venkov se začíná stávat atraktivnějším místem pro podnikatele.
Podle posledních odhadů místní akční skupiny spolupracují a podporují
téměř 3000 podnikatelů. Jak taková spolupráce vypadá? V čem se dá 
na venkově vůbec podnikat? A má tam své místo i sociální podnikání?
O tom jsme mluvili s ředitelkou Místní akční skupiny Český sever 
a vedoucí Pracovní skupiny Podnikání NS MAS Evou Hamplovou.

Eva Hamplová
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naše vizitka

Mezi ekonomickou vyspělostí země, ze které
pocházejí zahraniční vlastníci českých firem,
a podílem firem, které mají vlastní webovou
stránku, existuje úzký vztah. Takový je závěr
analýzy poradenské společnosti Bisnode,
která zkoumala tuzemské firmy kontrolované
zahraničními majiteli z 91 různých zemí
světa. Nejčastěji mají vlastní web firmy
s vlastníkem z Japonska a evropských
severských států. Naopak u společností
s jordánským, iráckým či íránským vlastníkem
je firemní web spíš výjimkou.

„Lze očekávat, že existence webové stránky indi-
kuje zájem firmy o nalezení potenciálních záka-
zníků nebo obchodních partnerů. Pokud firmy
vlastní webové stránky nemají, jsou výrazně hů-
ře kontaktovatelné, ale také jsou méně nebo vů-
bec podnikatelsky aktivní. To dokazuje i fakt, že

mívají častěji obrat nižší než jeden milion ko-
run,“ řekl analytik Bisnode Milan Petrák.
Podle statistiky Bisnode má 58 % japonských fi-
rem v Česku webové stránky, následují skandi-
návské státy Finsko (45 %), Švédsko a Norsko
(40 %). Dobře si vedou i země, které jsou pova-
žovány za daňový ráj. Do první patnáctky se
vešlo Lucembursko (29 %) a Malta (25 %)
a z dalších zemí například u Kypru činí podíl fi-
rem s webem 25 %, u Singapuru 24 %, u Mona-
ka 22 % a Hongkongu 17 %. „To, že daná země
patří mezi rozvinuté, není ve statistice zárukou
úspěchu,“ uvedl dále Milan Petrák s tím, že na
nejnižší příčce ze zemí s rozvinutou ekonomi-
kou se umístil Izrael (8 %) následovaný Jižní Ko-
reou (10 %), Itálií (12 %), Řeckem (13 %) a Au-
strálií (15 %). Silně rozdílné hodnoty vykazují
sousedé České republiky. Nejlépe si vede Rakou-
sko (30 %) před Německem (27 %), Slovenskem
(19 %), Polskem (15 %) a Maďarskem (9 %).
Zřídka mívají firemní web společnosti s vlastní-
kem ze zemí bývalého Sovětského svazu. Zde
dopadly nejlépe pobaltské státy (Estonsko 17 %,
Litva 9 %, Lotyšsko 7 %). „U Rusů, kteří jsou
nejčastějšími zahraničními vlastníky českých fi-
rem, webové stránky nemají ani čtyři firmy ze
sta,“ dodal Milan Petrák. Minimální podíl firem
s webem je také mezi čínskými, ukrajinskými
nebo vietnamskými společnostmi. (tz)

Webové stránky a výpověď o firmě Nejvyšší a nejnižší podíl webů
podle země vlastníků firem*

podíl firem
země podíl firem s obratem 
vlastníka s webem nad 1 mil. Kč

Japonsko 58,33 % 70,14 %
Finsko 45,24 % 50,00 %
Švédsko 40,15 % 52,12 %
Norsko 39,83 % 49,15 %
Dánsko 37,71 % 46,13 %
Švýcarsko 33,83 % 47,66 %
Nizozemsko 32,09 % 45,19 %
Francie 31,08 % 42,41 %
Česká republika 30,26 % 40,83 %
Rakousko 29,78 % 42,91 %

Libanon 3,45 % 14,94 %
Mongolsko 3,45 % 5,75 %
Ázerbájdžán 2,60 % 9,85 %
Makedonie 2,51 % 17,59 %
Vietnam 2,43 % 13,43 %
Moldávie 2,40 % 11,68 %
Sýrie 2,26 % 10,73 %
Albánie 2,22 % 22,22 %
Írán 2,14 % 12,14 %
Irák 2,09 % 7,33 %
Jordánsko 1,20 % 7,23 %

* společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

kresba Pixabay

INZERCE
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Pečete více perníkových beránků, nebo za-
jíčků?

Pečeme více zajíčků. Stoupající zájem klientů
o tyto postavičky nás nutí vyrábět další nové
typy. Letos jsme trh obohatili o nové vzory,
sortiment jsme navýšili na počet 20 druhů za-
jíců různých velikostí a provedení. 

Jakého největšího ušáka nebo beránka jste
vytvořili? A k jaké příležitosti?

Výška největšího ušáka dosud vyrobeného či-
ní 63 cm. Postavený je na podložce s veliko-
nočním motivem. Určený bývá pro výzdobu
výlohy prodejny.

Kdo je autorem předloh zaječích úsměvů
a beránčí pokory?

Na vizáži novinek pracuje nejzkušenější zdo-
bička firmy Kateřina Rybišarová, konečný
vzhled ještě společně doladíme. 

Nakupují před Velikonocemi více ženy, 
nebo muži?

Dala by se očekávat převaha žen zákaznic, ale
nám se zdá, že muži předvelikonoční nákupy
nevynechávají. Ani věk nerozhoduje.

Objednávají perníčky s motivy jara také 
firmy?

Firmy převážně objednávají kazety perníkových
dezertů nebo minidezertů. Nyní vyrábíme pro
jednoho takového klienta malé ploché krasličky
barevně malované, pro další firmu krasličky
různých velikostí polévané čokoládou  a dozdo-
bené. Jsou společnosti, které si přejí směs veli-
konočních výrobků středních a malých velikostí
a vždy si každý vybere, což nás velice těší. Sorti-
ment máme za ty roky opravdu velký, a je tedy
z čeho nabízet. Když se odběratel nedokáže stále
rozhodnout, pomůžeme radou, ukázkami, zku-
šeností už máme nepřeberně.

Kdy se vlastně u vás v JaJa Pardubice
s přípravami na Velikonoce začíná?

Koncem února byla vyrobená a v našem ob-
chodě v Pardubicích vystavená ucelená nabídka
výrobků s velikonočními motivy. Ta nastarto-

vala perníkové Velikonoce. I letos se tyto svátky
kvapem blíží, nám nezbývá mnoho času splnit
všechna přání klientů. Snažíme se ke každému
přistupovat zodpovědně a tak, abychom mu
společně s perníčky přinesli také radost. 

Určitě máte své nepsané manažerské pra-
vidlo, jak všechno stihnout. Prozradíte ho?

Poslední otázka je těžká. Stále mám pocit, že
zdaleka nestíhám uskutečnit vše, co mám
v myšlenkách, nové vzory nové techniky zdo-
bení či malování perníčků, nové chutě perní-
kových dezertů... Čas velmi rychle utíká, ale to
nezměníme. Není co prozrazovat, pravidlo ne-
ní, zbývá jen pracovat a pracovat. A s chutí.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Jaro s perníkovou chutí
Ať už slavíte Velikonoce se vší parádou a dodržujete tradice, nebo je zasvětíte
skromnému stolu a pobytu v přírodě, přece jen se o radosti, jako jsou kraslice,
malovaná vajíčka nebo něco maličko k výzdobě interiéru neochudíte. Mezi skvosty
se v mnoha domácnostech, ale i firmách, vyjímají perníčky s jarními motivy z dílny 
JaJa Pardubice s.r.o. V jejím čele stojí Jarmila Janurová, rozvážná podnikatelka
a manažerka, která proslula fantazií i vynalézavostí, jež jsou poslem dobré nálady,
úsměvného a veselého pohledu na život. Proto k vám „její“ Velikonoce přináší
pohodu a dobrou náladu.

www.madambusiness.cz

Jarmila Janurová
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nejen pro krásu

Žena, která se neztratí

První prsní silikonový implantát na světě
si nechala 16. března před 57 lety ve
spojených Státech voperovat Timmie
Jean Lindseyová, tehdy takřka třicetiletá
matka šesti dětí. A odstartovala tak
velký boom. Jen v roce 2017 se podle
Mezinárodní celosvětové organizace pro
estetickou plastickou chirurgii (ISAPS)
realizovalo už přes 3 200 000 zákroků,
což představuje o 4 % víc než v roce
předchozím. 

I v České republice se zájem o plastiky prsou
zvyšuje a augmentace patří k vůbec nejčastěj-
ším výkonům estetické plastické chirurgie. „Lé-
kaři vymýšlejí stále dokonalejší postupy úpravy
prsů, vývojem prošla
také výroba prsních
implantátů, včetně je-
jich složení. Princip je
ale v zásadě stejný,“ 
řekl MUDr. Jiří Bayer,
vyhledávaný plastický
chirurg z Kliniky GHC
Praha. Ten při operaci
prsou využívá i svých
dovedností mikrochi-
rurga – zejména jem-
nosti a pečlivosti, které
trénoval i při mikro-
chirurgické stáži na
Tchaj-wanu. Kromě
estetických úprav 
prsou často provádí
i rekonstrukce po on-
kologických onemocněních, takže problematice
ženských ňader – úpravám jejich tvaru i veli-
kosti – rozumí opravdu dokonale.
Jemné zacházení s tkáněmi, přesnost, pečlivost
a trpělivost. To jsou přednosti mikrochirurga,
které lékař i při estetických plastických opera-
cích, které MUDr. Bayer provádí na Klinice

GHC Praha, jako když najde. „Řeším tu, řek-
něme, vady na kráse. Patří sem i zvětšování,
zmenšování nebo modelace prsou,“ uvedl. Pro
vytvoření ideálních prsou je podle něj nejdůle-
žitější dojít ke shodě mezi lékařem a pacient-
kou. „Některé ženy chtějí přirozený vzhled.
A pak jsou ty, které si přejí výrazné zvětšení.
Někdy se ale naše představy neprotnou. Když
pak i přes mé vysvětlení, proč jejich volba není
rozumná nebo technicky proveditelná, za-
tvrzele trvají na svém, rád takové klientky svě-
řím do rukou kolegů. Ze zkušeností vím, že
budou tak dlouho obcházet plastické chirurgy,
až je někdo odoperuje,“ poznamenal Jiří Bayer,
který má i tak v operačním plánu vždycky jen
pár volných okének. Provede až 10–15 plastic-
kých operací týdně, tedy zhruba mezi 700–800

výkony ročně. „Este-
tická plastická chirur-
gie z nich nyní tvoří
asi třetinu a tento po-
díl se zvyšuje,“ ko-
mentoval. Vedle prsou
často napravuje také
oční víčka a stárnoucí
obličej (facelift), pro-
vádí liposukci, spočí-
vající v odstranění tu-
ku nebo korekci
břicha (abdomino-
plastiku) – tu nejčas-
těji u žen po porodu
nebo u mužů po výra-
zném zhubnutí. 
Zatímco na soukromé
Klinice GHC Praha

řeší zejména augmentace neboli zvětšování 
prsou či jejich modelaci, ve státních zařízeních
se věnuje spíše jejich zmenšování. A velkou
část jeho práce tvoří také operace prsou po
onkologických onemocněních. „Myslím, že je
zásadní chybou, když mladší kolegové s vidi-
nou peněz věnují všechen svůj čas pouze este-

tické chirurgii a rezignují na další nutné do-
vednosti, jimiž by měli umět pacientům po-
moci. Znám třeba chirurgy, kteří provádějí ab-
dominoplastiky, a přitom si neumějí poradit,
když při této operaci narazí v břiše na kýlu,“
poznamenal s lítostí Jiří Bayer, který speciali-
zaci mikrochirurga nezapře. 
Základem mikrochirurgie, kterou v České re-
publice ovládá jen něco mezi 30 až 40 lékaři, je
podle Jiřího Bayera manuální zručnost. Ta je
nezbytná třeba při operování drobných cév –
tak, aby v nich krev mohla dál proudit. U ner-
vů zase musí operatér spojit jednotlivé svazky
vláken. To vše nitkou tenkou jako lidský vlas,
s pomocí jemných nástrojů a pod mikrosko-
pem. „Jako mikrochirurg mohu přišít zpět
prsty nebo celou ruku, jindy k rekonstrukci
chybějícího prsu používáme tkáně z břicha
bez nutnosti implantátu. A při své praxi na
Tchaj-wanu jsem se naučil přenášet prsty
z nohy na místo chybějících prstů ruky,“ vy-
právěl lékař. A vzpomenul na to, jak si tchaj-
wanský „Mistr“, profesor Fu-ChanWei, vybíral
mladé lékaře do svého týmu: „Nechal je jídel-
ními hůlkami přebírat drobná zrnka.“ 
Podobné dovednosti uplatňuje Jiří Bayer i při
šermu, který je jeho velkým koníčkem. Věnuje
se mu asi deset let. „Začínal jsem s historic-
kým šermem italským rapírem. Pak jsem se
věnoval sportovnímu šermu. Střídal jsem kord
a šavli. A nakonec jsem se vrátil k historické
šavli. Ta mě teď baví nejvíc,“ podotkl. 
Šermíře i chirurga spojuje uvolněná ruka.
„Kord stejně jako skalpel musí pružně vnímat
odpor tkáně nebo soupeřovy čepele. Tlačit na
pilu je i tady velká chyba,“ porovnal. Jako chi-
rurgovi mu pomáhá dobrá fyzická kondice zí-
skaná sportem. Ta se hodí hlavně při delších
operacích. „Nejdéle jsem operoval pacienta
s těžkým úrazem ruky – deset hodin bez pře-
stávky,“ uzavřel své vyprávění Jiří Bayer.

Jana Bryndová
www.ghc.cz

Plastické operace prsou oslavily výročí

Víte, že...
✔ Na vývoji prvního českého prsního implan-
tátu se v šedesátých letech minulého století
podílel i známý český vědec Otto Wichterle.
Jeho součástí nebyl ale silikon, nýbrž speciál-
ní hydrofilní gel, ze kterého se vyráběly i prv-
ní kontaktní čočky.

✔Plastická chirurgie byla jako samostatný
obor uznána jako první na světě právě u nás,
v Československu. Stalo se tak zásluhou pro-
fesora Arnolda Jiráska, tehdejšího prezidenta
lékařské komory, s velkým přispěním doktora
Buriana, kdy v roce 1932 byla plastická chirur-
gie jako první na světě uznána samostatným
oborem a jako taková i přednášena studen-
tům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Plastický chirurg MUDr. Jiří Bayer z Kliniky
GHC Praha a pacientka vybírají implantáty
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MUDr. Jiří Bayer
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Víme, jak vznikl mýtus o tom, že
ženy více utrácí. V obchodech jsou
totiž vidět častěji než muži, protože
uskutečňují větší počet nákupů
(53:47). Avšak v útratách vedou
muži, a to ve stejném poměru.
Ženy tedy preferují drobné nákupy
po menších částkách.

Loni zástupkyně něžného pohlaví nechaly nej-
více v obchodech s potravinami 33 %. Za
zmínku ještě stojí obchody s oblečením 7 %.
V obchodech s obuví skončily jen 2 % útrat
z ženských peněženek. V kategorii ostatní jsou
zahrnuty např. šperky, květiny či kulturní ak-
ce, ale jde jen o zlomky procent. Z hlediska
počtu nákupů u žen jednoznačně stále vedou
kamenné obchody, a to v 92 % případů.

Na stáří se připravují více než muži
Penzijko je v Česku nejrozšířenějším produk-
tem pro přípravu na stáří. A je patrné, že ženy
na ně myslí více, protože odkládají častěji

(55 % vs. 45 %). Průměrně si loni ženy na
penzijku spořily 672 Kč a muži 726 Kč. Nejví-
ce penzijko zakládají ženy ve věku 25–34 let,
tedy v době, kdy vidí stárnout své rodiče a za-

kládají vlastní rodiny. Více než muži také při
zhodnocování peněz častěji hledí na státní
příspěvky (33 % vs. 25 %), což je k penzijku
logicky vede.
„Ženy s příchodem prvního dítěte zpravidla za-
čínají citlivěji vnímat otázku finančního zabez-
pečení rodiny i sebe sama. Uvědomují si, že pé-
če o děti či jiné rodinné příslušníky se jim
bohužel nezapočítává do odpracovaných let pro
státní důchod. Spousta z nich také v tomto vě-
ku pozoruje své stárnoucí rodiče a přemýšlí
o tom, jak bude vypadat to jejich stáří. Zda bu-
de aktivní a plné zážitků, nebo zda budou od-
kázány na cizí péči, čehož se podle našich prů-
zkumů obávají nejvíce,“ říká ředitelka ČSOB
Penzijní společnosti, Marie Zemanová.

Investují v průměru méně
„Je pravdou, že v investicích jsou muži odvá-
žnější. Orientují se v nich lépe než ženy, častěji
se také považují za odvážné investory. Ženy
o poznání méně věří svému úsudku (42 %), 
zatímco muži spoléhají sami na sebe v 52 %.
O radu, zda mají začít investovat, si ženy častěji
říkají v rodině (32 % vs. 19 %),“ potvrdila Nico-
le Krajčovičová, z ČSOB Asset Management.
Zatímco doménou žen jsou úspory, muži se
v průměru lépe orientují v investicích. Ženy
s investováním začínají později, než jejich
mužské protějšky, 55 vs. 53,5 let. Do akcií
a podílových fondů jsou také ochotny vložit
méně – v průměru 1214 Kč měsíčně. Muži 
investují 1512 Kč měsíčně.
I podle loňského průzkumu ČSOB mají muži
větší zkušenost s investičními nástroji. Napří-
klad čtyři z deseti mužů, ale jen čtvrtina žen,
má zkušenost s cennými papíry. Muži také 
více než ženy hledí na výnosnost (62 % vs.
52 %). (tz)

Ženy spoří více než muži, nakupují
střídměji a jsou opatrnější investorky

Marie Zemanová Nicole Krajčovičová
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Účastníkem soutěže Hvězda/Hviezda 
GERnétic 2019 se může stát fyzická osoba
starší 18 let, která je proškolenou kosmetič-
kou GERnétic, má salon na území České re-
publiky nebo Slovenské republiky a aktivně
pracuje s kosmetikou GERnétic. Soutěže se
mohou opět zúčastnit i kosmetičky, které zí-
skaly titul a ocenění v 1. ročníku soutěže
v roce 2017. 
Tříkolová soutěž má několik hodnoticích 
kritérií, které se týkají vzdělávání, vedení salo-
nu, poskytování služeb na špičkové úrovni
a komunikace. Nově bude také hodnocena ak-
tivita a zviditelňování GERnétic na webu a so-
ciálních sítích. „Soutěž Hvězda GERnétic Čes -
ko 2019 a Hviezda GERnétic Slovensko 2019
si vytyčila významný cíl: najít mezi Gernetici-
enne příklady dobré praxe, kosmetičky, které
mohou své kolegyně motivovat, poskytnout
jim inspiraci, radu i povzbuzení,“ uvedla 
Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka spo-
lečnosti LK SERVIS/GERnétic. 
Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny na
odborném kosmetickém kongresu Les Nouvel-

les Esthétiques v Bratislavě 12. října 2019 (ne-
bude-li pořadatelem určeno jinak). Pro vítěze
jsou připravena ocenění, dárky a výhody –
kosmetické přípravky GERnétic, marketingová
podpora, ateliéry Akademie GERnétic, dárky
věnované partnery soutěže.
Absolutní vítězce bude udělen prestižní titul
Hvězda GERnétic Česko 2019 nebo Hviezda
GERnétic Slovensko 2019. Tento titul získá
v každé zemi pouze jedna vítězka. 

Odborná porota soutěže: 
● Alena Kimlová – hlavní firemní kosmetič-

ka a školitelka GERnétic 
● Ludmila Baďurová – firemní kosmetička

a školitelka GERnétic
● Ing. Eva Klánová – Kosmetika & Wellness

(CZ)
● PhDr. Eva Brixi-Šimková – Madam Busi-

ness (CZ)
● Kateřina Šimková – Vita PR (CZ)
● Mgr. Ildikó Drgoňová – Les nouvelles Est-

hétiques (SK)
● Alena Čabáková – KamZaKrasou.sk (SK)

Hlavní porotci: 
● Ing. Andrea Trčková – výkonná ředitelka

LK SERVIS/GERnétic
● Mgr. Ladislav Kavan – majitel LK SERVIS

Mediální partneři soutěže:
● www.madambusiness.cz (časopis 

Prosperita a příloha Madam Business) (CZ)
● www.kosmetika-wellness.cz (časopis

Kosmetika & Wellness) (CZ)
● www.lne.sk (odborný časopis 

Les Nouvelles Esthétiques & Spa) (SK)
● webový portál www.kamzakrasou.sk

(SK)

Partneři soutěže:
● Lázeňský dům Perla, Lednice. Lázně po-

hádkového kraje. www.lednicelazne.cz
● Sklo značky RONA. www.crystalpraha.com;

www.rona.sk 
● Blanka Straka. Šaty, které sluší. 

www.blankastraka.cz 
● Lineseat. Sezení je snadné.

www.lineseat.com (tz)

GERnétic: 
publikace o tom, co kdy udělat

Značka prvotřídní francouzské kosmetiky GERnétic měla v České re-
publice úspěšný březen provázený mnoha aktivitami. Jednou z nich

byl křest publikace nazvané Krásná pod vlivem Luny aneb Péče o krásu
a zdraví od ledna do prosince 2019. Uskutečnil se v Praze 16. března
u příležitosti uvádění jedinečné novinky na český trh (jde o Vital Tran-
fer Visage a Vital Transfer Corps – hormoceutické přípravky s omlazují-
cím efektem). S atraktivním obsahem si pohrála jedna z významných fi-
remních kosmetiček a odborná školitelka GERnétic Blanka Chmelíková,
která se zabývá také jógou či vlivem Měsíce na život člověka. Připomně-
la, že v dubnu je podle tradiční čínské medicíny potřeba posilovat játra.
Jsou klíčovým orgánem metabolizmu a zaslouží si naši péči. A také uvá-
dí: „Apríl začne v roce 2019 v pondělí. Tento den je jako stvořený pro
žertíky. A smích je kořením života. Dopřávejte si ho v dostatečném
množství.“ S tím nelze než souhlasit; a začít se smát. Určitě je čemu
i v dalších dnech. Tak na to nezapomeňte! Osobitými kresbami, jež texty
šikovně umocnily, sborník dobrých rad a informací ilustrovala Michaela
Trčková. Dílko uzavřela báseň Do taktu nebes od Evy Brixi.              (red)

Odborná soutěž pro podnikatelky-kosmetičky 
je opět velkou příležitostí

Firma LK SERVIS, generální zastoupení francouzské kosmetiky GERnétic 
pro český a slovenský trh, vyhlásila 2. ročník odborné soutěže pro kosmetičky
pracující se značkou GERnétic – Hvězda GERnétic Česko 2019 a Hviezda
GERnétic Slovensko 2019. Soutěž bude probíhat po dobu sedmi měsíců.
Cílem je ukázat, že vést kosmetický salón a poskytovat špičkové služby 
je náročné a zaslouží si pozornost a uznání. Povolání kosmetičky má 
vysoké nároky na odborné vzdělání, vyžaduje podnikatelské dovednosti,
strategické plánování, koncepční přístup, časté inovace, zapojení 
kreativity, emocí i empatie.

Blanka Chmelíková (vlevo) a Eva Brixi



18 www.madambusiness.cz

letem světem / špetka moudrosti

Přátele si, na rozdíl od příbuzných, vybírá-
me. Pevná pouta, často na celý život, vznika-
jí už od mateřské školy a na základce. Čím
víc člověk nabírá rozum a zkušenosti, tím
méně uzavírá nová přátelství. V pozdním
věku spíš kamarády ztrácí, než získává další. 
S Lopezem jsem se poprvé potkal na Husí
stezce. Já šel z lesa, on zamykal auto a na vý-
šlap teprve vyrážel. Oslovil mě, prohodili
jsme pár více méně formálních vět a rozešli
se. Když jsem na něj o měsíc později narazil
za stejných okolností na tomtéž místě, dali
jsme se víc do řeči a nakonec si
vyměnili telefonní čísla.
Rok trvalo, než jsem mu na
mobil zavolal a domluvili
se, že příště půjdeme spolu.
Netušil jsem, že Lopez (je-
ho trampské jméno) se na
Roverkách netoulá po zna-
čených turistických trasách,
ale po nenápadných, sotva
znatelných lesních pěšin-
kách. Díky tomu jsem v kra-
ji, který mám slušně prošla-
paný po svých i na kole,
objevil jeho skrytou tvář. Po-
dobu, kterou mu za desítky
let trampování vtiskly tisíce
milovníků lesních samot.
Procházeli jsme od jednoho kempu ke dru-
hému, a přestože jsme jich navštívili celou
řadu, byl to jen malý zlomek. Pod sklaními
převisy se před námi objevovaly další a dal-
ší. Ty malé, takzvané nouzáky, sloužily
k přespání těm, co větší tábořiště našli už
obsazená, nebo k nim ve tmě ani nedošli. 
V Roverkách, jak oblast nazvali trampové na

okraji Kokořínska a Máchova kraje, mezi
Skalkou a Lhotou, tvoří Husí stezka jejich
páteř. Svá útočiště před stresem a denními
povinnostmi označili nejen symboly, ku-
chařskými a dřevorubeckými potřebami, ale
také jmény. Při cestě od Skalky jsme nejprv
narazili na „Lasičku“ a pokračovali dál přes
„Krkavec“ a „Tisícový kámen“ a došli až
k „Mrtvému dítěti“. 
Lopez mě přitom zasvěcoval do trampského
světa. Co ho k čundrování přivedlo a čím ho
drží dodnes, sobotu co sobotu, v létě

i v zimě. Není to nic menšího než svobodný
duch, který Roverkám vládne. Přes naprostou
svobodu však čundráci dodržují pevná pra-
vidla, která je odlišují od nezvaných návštěv-
níků těchto pískovcových skal. Poznáte je už
podle toho, jak se oblékají. Především ale vy-
znávají naprostou úctu k přírodě, v lese
i kempech udržují pořádek, mezi sebou se
i při prvním setkání zdraví přátelským „ahoj“!

Pod převisy člověk může jen na chvíli spoči-
nout, strávit tu u ohně den, nebo i celkem
pohodlně přenocovat. V deníku si přečte
dojmy, které tu zaznamenali návštěvníci
před ním, a pokud má chuť, přidá i své. 
Takové, jaké do něj vepsal „Kurore“ 23. úno-
ra 2019:
„Zmrzlou rukou zanechávám zde ódu chvá-
ly na toto místo. Jest překrásné, i když už jej
objevili zahrádkáři, co kácí zelené smrky
blízko campu nebo nechávají pytlíky od čaje

viset na stromech...“
Dnes na Roverkách nale-
znete klid, závětří, úkryt
před nepohodou s vůní bo-
rovic, pro všechny pocestné
otevřenou náruč. Povídač-
ky o tom, jak vandráky na-
háněli příslušníci VB
a milicionáři, patří už jen
k dávné historii. I snahy
dnešních úřadů vystrnadit
roverské patrioty z lesů už
také dostaly nostalgickou
patinu. 
Svět trampů žije dál.
V současnosti ho neohro-
žují zákazy, závory a plo-

ty, nebo uniformovaní strážci zákona s pen-
dreky. Azyl zde stále hledají ti, kteří si chtějí
od zběsilého životního tempa, pohodlí
a technologií aspoň na chvíli odpočinout.
Možná jich dnes napočítáte míň než v do-
bách perzekuce, ale pořád přicházejí staří
i mladí strávit zde ty nejkrásnější životní
chvilky. 
Lopezi, díky!

Pavel Kačer

Na datum osmý březen existuje několik
názorů. Jaká stanoviska zaujímají Češi
k MDŽ? Jedna z analýz hovoří následovně:
šest z deseti Čechů vyjádřilo názor, že
Mezinárodní den žen by se v současnosti
měl připomínat. I tak ale více než půlka
Čechů tento den nijak neslaví. Ti, kteří ano,
nejčastěji obdarovávají ženy ve svém okolí
malou pozorností, květinou a podobně.
Vychází to z dat výzkumu společnosti
Nielsen Admosphere, která ho realizovala
na vzorku pětistovky respondentů starších
15 let z internetové populace Českého
národního panelu. 

Mezinárodní den žen je v současné době v Čes -
ku vítaným svátkem, jen 12 % dotázaných si
myslí, že by se neměl nijak připomínat. Na 59 %
je opačného názoru a 30 % neví. Mezi příznivci
„ženského svátku“ jsou téměř rovnoměrně za-

stoupeni muži (56 %) a ženy (62 %) i všechny
věkové skupiny. Jak lidé nejčastěji MDŽ slaví, je
vcelku nasnadě: 26 % obdarovává ženu či ženy
ve svém okolí, třeba květinou, malou pozornos-
tí nebo pozváním někam. K dárkům se uchylují
spíše muži než ženy, zatímco u přání, které
obecně preferuje 23 % dotázaných, je to mezi
muži a ženami téměř vyrovnané. Avšak i přes-
to, že má v současnosti MDŽ poměrně vysoké
procento příznivců, tento den osobně nijak ne-
slaví 56 % dotázaných. Další aktivity vedle přá-
ní a dárků už lidé 8. března spíše vynechávají:
například společenských akcí spojených s MDŽ
se účastní jen 4 % dotázaných. Ženy ve výzku-
mu dále odpovídaly na otázku, co obvykle 
8. března dostávají od lidí ve svém okolí, a vý-
sledky jsou v souladu s předchozí otázkou. 
Kolem 41 % žen dostává dárek a 21 % obdrží
přání (ať už ústní, nebo písemné). Necelá polo-
vina nedostává nic. (tz)

Češi a MDŽ: názory se různí

Fejeton

Myslíte si, že by se
Mezinárodní den žen měl
připomínat i v současnosti?

Trampové nevymřeli
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INZERCE

Slovenské manažerky jsou výkonnější 
než jejich české kolegyně
Téměř třetinu českých firem ovládají
nebo, z pozice jednatelky či předsedkyně
představenstva, řídí ženy. Zjištění
přinesla poradenská společnost Bisnode,
jednička v poskytování ekonomických
informací o firmách. Podle ní je podíl
firem, které jsou ovládány nebo řízeny
ženou, 27,32 %. Obdobné výsledky
ukázala i analýza v sousedním Slovensku,
kde jsou ženy zastoupeny u 27,77 %
společností. Výraznější rozdíly jsou ale
v kategoriích výnosů a zisků, kde mají
slovenské ženy navrch.

Zatímco podíl výnosů firem, kterým šéfují že-
ny na Slovensku, dosahuje úrovně 16,49 %,
u „ženských“ firem podnikajících v Čechách to
je o necelých pět procentních bodů méně, tedy
11,59 %. Lepších výsledků Slovenky dosahova-
ly také v zisku firem. „Společnosti ovládané
nebo řízené Slovenkami dosáhly 17,02% podí-
lu na zisku, což je dvakrát víc než u firem, v je-

jichž čele stojí Češky. V jejich případě poměr
zisku představoval 8,71 %, což je o 8,31 pro-
centního bodu méně než u firem jejich sloven-
ských kolegyň,“ uvedla analytička Bisnode 
Petra Štěpánová.

Poradenská společnost Bisnode zkoumala data
o 494 230 českých firem, z nichž u 135 033
jsou v čele ženy. K podobným výsledkům do-
spěla Bisnode i na Slovensku. Z 275 782 firem
je jich 76 490 ovládáno či řízeno ženou. (tz)

Srovnání českých a slovenských firem, 
které jsou řízeny nebo ovládány ženami*

české firmy

typ společnosti počet výnosy v CZK zisk v CZK

firmy řízené ženami 135 033 1 088 924 004 580 54 357 545 643

počet firem celkem 494 230 9 393 923 218 080 624 423 556 195

podíl „ženských“ firem 27,32 % 11,59 % 8,71 %

slovenské firmy

typ společnosti počet výnosy v EUR zisk v EUR

firmy řízené ženami 76 490 31 289 377 980 1 394 725 836

počet firem celkem 275 482 189 781 591 389 8 196 017 877

podíl „ženských“ firem 27,77 % 16,49 % 17,02 %

* žena vlastní majoritní majetkový podíl nebo je předsedkyní představenstva či jednatelkou zdroj: Bisnode




