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Bylinnými preparáty
na boj s covidem
zvem Mukolyt. Při problémech s doléčením
dýchacích cest jsou účinné další bylinné prostředky, jako je žampion – přírodní antibiotikum na dýchací cesty, Respiro – směs bylin
pro regeneraci dýchacích cest, dále gemmoterapeutikum habr a divizna na doléčení horních cest dýchacích. Přímo na doléčení plic je
vynikající tinktura z pupenů lísky.
Mohou se tyto přípravky kombinovat s léky proti kašli, anebo všeho moc škodí?

Všechny tyto přípravky jsou doplňky stravy,
takže je není problém kombinovat s léky vždy
s půlhodinovým odstupem od sebe.
Koronavirus nenapadá jen dýchací ústrojí
člověka, ale zanechává své stopy rovněž
na nervové soustavě. Jak postupovat
v tomto případě? Jaké bylinky pomohou
třeba při nespavosti, horší koncentraci,
návalech úzkosti?

Mgr. Jarmila Podhorná

Ukazuje se, že ani rok 2021 nebude pro nás jednoduchý. Zákeřný koronavir se
stále dokonaleji snaží ukázat svou sílu, což ovlivňuje naše životy, podnikání,
náladu, i pohled do budoucnosti. Ti lidé, kteří covid-19 prodělali, mnohdy zápasí
s následky, které jako by neměly konce. Jedno řešení však existuje a je spolehlivé.
Vzít si na pomoc bylinné přípravky. Poměrně širokou škálu jich vyrábí ﬁrma
NADĚJE, již založila odbornice na slovo vzatá Mgr. Jarmila Podhorná:
Ani mezi podnikatelskou a manažerskou
obcí není málo těch, kteří prodělali covid-19. Někteří se potýkají delší dobu
s následky. Například se jim hůře dýchá.
Mohou však pomoci vhodně zkombinované výtažky z bylin a pupenů. Jaké máte
zatím zkušenosti?

Již od jarního výskytu covidového onemocnění se ukazuje, že jednak virus napadá dýchací
ústrojí a v následné době pak také nervový systém. Máme již spoustu odezev na působení
tinktur z těl rostlin i gemmoterapeutik. Tedy
že na tyto problémy při nemoci i na následky
vzniklé onemocněním covid-19 zabraly a celkově zlepšily stav organizmu.

2

Vaším novým produktem je Mukoben. Vyvinuli jste ho právě v souvislosti s pandemií? Mohou ho užívat i ti, kteří by se potřebovali doléčit po delším kašli, který se
jim vrací, nebo po prodělání tzv. zadní rýmy? Lze využívat jednu lahvičku jen tak
pro vyladění organizmu, jako poslední
krok, který člověk cítí, že by měl udělat?

Mukoben byl vyvinut na řešení problémů organizmu, konkrétně na zlepšení stavu dýchacích cest, na podporu vykašlávání a na podporu sekrece hlenů. Jednotlivé bylinky, které
výrobek obsahuje, tyto záležitosti pomáhají
řešit. Podobné působení na činnost dýchacích
cest a na sekreci hlenu má též tinktura s ná-

Už dnes se ukazuje, že koronavirus napadá po
prodělání nemoci nervový systém, zhoršuje
spánek, vyvolává deprese. Je též několik bylinných prostředků, které i zde mohou pomoci.
Jedním z nejlepších na nervový systém a deprese je třezalka, která také pomáhá při zlepšení spánku. Největší účinky však mají gemmoterapeutika – výtažky z pupenů, jako je
lípa, která zklidňuje, bělotrn zase regeneruje
nervové vlákno, a tím zlepšuje jeho činnost,
javor babyka zlepšuje vedení vzruchu nervem.
Také gemmoterapeutika z šišáku či bacopy
jsou účinná na zklidnění a doléčení nervové
soustavy.
Nároky na majitele ﬁrem či jejich management jsou v této době mimořádné. Málokdo dokáže odolat stresu, vyčerpání, obavám. Navíc mnoho členů domácnosti bývá
spolu pohromadě na home ofﬁce, včetně
školáků. Musí se vařit, s dětmi je třeba se
učit, a přitom profesní výkon nesmí utrpět.
Kromě přístupu k životu a vlastních metod, jak vše zvládnout, by někteří rádi sáhli po přírodních preparátech, s jejichž podporou se dá překlenout složité období bez
ztráty kytičky. Co byste zvolila?

Při velkém náporu na organizmus, nervový systém je třeba podpořit především imunitní systém, vnitřní orgány a rovněž řešit ty problémy,
které jej během života trápí. Prostředky, které
naši imunitu mohou podpořit a chránit, jsou
jednak tinktura z eleuterokoku, maralího kořene, echinacey, ale hlavní jsou výtažky z pupenů
černého rybízu, ořešáků, lesního bezu hrozna-
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Prostředky, které naši imunitu
mohou podpořit a chránit, jsou
jednak tinktura z eleuterokoku,
maralího kořene, echinacey,
ale hlavní jsou výtažky z pupenů
černého rybízu, ořešáků, lesního
bezu hroznatého.
tého. Protože se únava též projeví, musíme
ochránit orgán, který je hlavní pro potlačení
únavy – játra. Na regeneraci jater je hned několik přírodních prostředků – z ostropestřce,
schizandry, pupenů jalovce či rozmarýnu.
Lze využít některou z tinktur i pro zklidnění očí a předcházení zánětu?

Hlavním prostředkem pro regeneraci oka je
výtažek z pupenů borůvky. Také tinktura ze
schizandry a kustovnice podpoří nejen játra,
ale hlavně oči.
Posilovat imunitu je patrně to nejlepší, co
dnes může člověk udělat. Dříve se hojně
spoléhalo na syrový česnek. Opravdu tolik
ovlivňuje naše tenké střevo?

Posilovat imunitu můžeme i tím, že pomáháme organizmu bojovat s bakteriemi a viry.
A v tomto případě byl česnek používán ode-

dávna, protože likviduje spoustu bakterií, ale
také zlatého stafylokoka. Můžeme ho využívat
v čerstvém stavu, ale také v podobě tinktury.
Mohla by fungovat tzv. usínací mast? Namíchaná ze silic příjemně vonících rostlin,
jež zklidňují a jejichž vlastnosti se mohou
využít těsně před spaním? Na bázi aromaterapie? Zájemce by si ji vmasíroval třeba
na zápěstí, nebo pod nos či na hrudník.

Takováto mast by mohla fungovat, ale nemám
s tím zkušenosti.
Čím si vy udržujete podnikatelský optimizmus a veselou mysl? Ostatně je stav psychiky významným prvkem, který ovlivňuje
kvalitu našeho zdraví?

To, co dělám, není jen podnikání, ale činnost,
která mi působí radost, když mohu pomoci,
když vidím, že to funguje. Samozřejmě, že je
to činnost náročná, a tudíž musím dělat pro
své zdraví vše dostupné. Užívám tedy bylinky,
gemmoterapeutika, imunitní prostředky Matuzalem. Ale také spoléhám na možnosti regeneračních přístrojů z našeho nového centra,
které je připraveno do budoucna též pomáhat
udržovat zdraví, zlepšovat zdravotní problémy, a tím i psychiku občanů ČR.
za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Pravá čokoláda je zdravý nápoj
Jak si zpříjemnit zimu? Co takhle
vyzkoušet prastarý recept na lepší den
od mayských indiánů? Ti čokoládu pili,
a právě touto jejich původní recepturou
se inspirovala brněnská čokoládovna
Ajala. Tak vznikl Ajala Elixír se složením:
70 % kakaové boby a 30 % sušená
třtinová šťáva. Po prvním doušku
poznáte, že v jednoduchosti je krása.
A výborná chuť. A také překvapivě –
zdraví, síla a energie.
Existuje způsob, jak si zvednout náladu,
uklidnit se, prohřát, zamlsat si – a to vše bez
výčitek svědomí. Jak? Uvařte si doma horkou
čokoládu! Ale ne jen tak ledajakou, vyzkoušejte Elixír od Ajaly, se kterým si vytvoříte
nápoj, který pili po tisíce let Mayové. Stačí
v rendlíčku zahřát 50 ml vody, na mírném
plameni v ní postupně rozpustit 25 g Ajala
Elixíru a máte hotovo. Intenzivní chuť výběrového kakaa vám určitě zvedne náladu, horký nápoj vás příjemně prohřeje a zima hned
bude snesitelnější.
Takový recept na dlouhý život měli Mayové,
kteří čokoládu zásadně pouze pili, většinou
ochucenou ještě dalším kořením. Proto i vy
můžete Elixír kombinovat s různými druhy

koření podle libosti. U Mayů bylo třeba hodně
oblíbené chilli, nové koření a vanilka. Rozhodně do čokolády ale nedávali žádný lecitin, bílý
cukr, škroby nebo jiná zahušťovadla, ani ji nevyráběli z kakaové hmoty. A proto to nedělá
ani Ajala a stejně jako indiáni ji vyrábí jen
z výběrových kakaových bobů. Ty šetrně praží
a mele a k nim přidává pouze panelu, sušenou
šťávu z cukrové třtiny, kterou měli k dispozici
také indiáni.
Díky svému pěstování i způsobu, jakým v Ajale kakaové boby zpracovávají, se výsledný produkt může pyšnit vynikajícími účinky na lidské zdraví, psychiku i výkonnost. Obsahuje
například antioxidanty, které pomáhají imu-
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nitnímu systému. Ale také L-tryptofan, důležitou aminokyselinu, která pomáhá s vyplavováním hormonu dobré nálady serotoninu a také
melatoninu, hormonu odpovědného za kvalitní spánek.
Napadá vás, že je možná na čase přehodnotit
svou ranní rutinu a místo šálku kávy sáhnout
na začátku dne po horké čokoládě? I čokoláda
totiž obsahuje theobromin, který vás podobně
jako kofein (který mimochodem čokoláda obsahuje také) zaktivizuje. Navíc je plná hořčíku, který pomáhá soustředění i proti stresu.
V podobě horkého nápoje vám tedy pomůže
přečkat náročné nejen pracovní dny ve zdraví
a s dobrou náladou.
(tz)
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Pohádky potřebujeme
Rok 2021 se rozjel, ani nevíme jak. Ten o dvou dvacítkách se přehoupl do letoška jako kaskadér, který jen zázrakem ukočíroval překážky, jež mu realita stavěla do
cesty. Ještě před měsícem jsme si přáli, aby letošek byl
lepší než rok uplynulý. Aby nám fungovalo zdraví, na
účtě bylo dost peněz a naše podnikání nebo manažerská seberealizace
byly v souladu s našimi touhami. Že jsou taková přání nesmysly, a cesta
za ideálem marná? Proč tedy milujeme pohádky, proč je v nás zakořeněna touha po dobrém, lepším, nejlepším? Proč potřebujeme dobré
konce a vítězství dobra nad zlem? Jde nám o to vlastní. A jestli se vám
třeba leden nevyvedl, nevzdávejte to.
Eva Brixi, šéfredaktorka

Tip Grady

7 tajemství odpovědného
vedení lidí
Jackie Jenkins-Scott

Přečetli jste již řadu knih, které radí, jak řídit lidi, jak je
motivovat a inspirovat, ale váš tým či ﬁrma stále neprosperuje? Zkuste nový přístup – proaktivní vedení, které
pružně reaguje na aktuální podněty. Jde o to umět vnímat
skutečné potřeby organizace a vytvářet vizi, kterou budou
sdílet lidé usilující o naplnění těchto potřeb.

Mnoho z nás začalo pracovat
na home ofﬁce. Čemu vás to
naučilo?
Martina Lambert
Slavia pojišťovna a.s.
ředitelka marketingu a PR

Forma vzdálené práce – práce z domova či
prostě mimo kancelář – je pro mne přirozená, protože jsem zvyklá
tuto formu práce využívat už mnoho let i v rámci řízeních mých týmů. Samozřejmě záleží na povaze práce, ale mému týmu většinou
stačí kvalitní připojení, vzdálený přístup do systémů, laptop a telefon.
Podle mne jde hlavně o nastavení mysli tzv. mindset, o důvěru
a o spolupráci. A to jak po linii šéf-podřízený, tak v rámci týmu. Loňský rok mne naučil tomu, že home office určitě není pro každého. Ne
každý dokáže být disciplinovaný, umí sám sobě nastavit pravidla pracovního dne mimo kancelář nebo prostě nemá doma podmínky
k podávání optimálního výkonu. Osobně se domnívám, že hodně lidí
si uvědomilo, že práce na dálku je náročná a že i většinou odpracují
více hodin a intenzivněji. A také už po tak dlouhé době, jako byly oba
dva lockdowny, víme, že nám opravdu chybí osobní kontakt.

Mělo by v ČR přibývat
podnikatelek a manažerek?
Vladimír Hořejší
Banka CREDITAS
předseda představenstva
a generální ředitel

Za správné považuji, aby se v českém
prostředí mohli prosadit schopní lidé, kteří o to sami stojí. Důležité
je celkově zjednodušit podnikatelské prostředí, zmírnit byrokracii
a regulaci. To by prospělo nejen podnikatelkám, ale i podnikatelům.
Ženám-manažerkám, ale i podnikatelkám, by jistě velmi pomohlo,
kdyby byly zajištěny dostatečné kapacity předškolních zařízení. Zároveň bych doporučil i zvážení výraznější formy daňové úlevy na náklady spojené s péčí o děti (školka, kroužky, chůva). Speciﬁckým jevem v případě žen je, že řada z nich začne podnikat během mateřské,
v malém rozsahu. I tady by byl určitě prostor jim zjednodušit život.
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Nejen valentýnský tip
od značky Fusakle
Ponožky jsou jedním z hlavních témat oblékání v zimě. Potřebujeme je,
chceme je, máme je rádi. Dá se s nimi kouzlit v podobě drobných, ale
navýsost užitečných pozorností. Ty, jež nosí značku Fusakle, se letos
staly také zábavným dárkem pro mnohé zamilované při příležitosti
sv. Valentýna. Valentýnská kolekce značky totiž přišla víc než vhod. Mezi fanoušky ponožek Fusakle se největší oblibě těší model Láska, který
Fusakle pro tento rok rozšířily z klasických ponožek také na kotníčkové
ponožky, set rouška + ponožky a také praktický multifunkční šátek.
Fusakle jsou designové ponožky pro každodenní nošení, navrhované
a vyráběné výhradně na Slovensku a v České republice – v každé z obou
zemí fungují 3 výrobní provozy. Za pět let fungování Fusakle zaměstnávají stovky lidí a mnoha dalším dávají práci v souvisejících oborech.
V České republice mají už 21 prodejních míst. Fusakle jsou pro všechny, kteří se chtějí bavit životem, mají chuť pomáhat druhým, a přitom
zůstat sami sebou.
(tz)
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Quality Innovation Award
pro Nano Medical za Kryty ran z nanovláken
Česká společnost pro jakost ocenila
ve čtvrtek 14. ledna organizace
i jednotlivce, pro které je kvalita
posláním. Marcela Munzarová
z Nano Medical v Liberci získala
druhé místo v národním kole
Mezinárodní ceny inovací
v kategorii malé a střední podniky
za medicínskou inovaci: Kryty ran
z nanovláken.
Společnost Nano Medical vyrábí od května
loňského roku účinný, speciální nanovlákenný ﬁltr pro roušky AntiMicrobe Web R, který
podle certiﬁkátu uznávané Nelson Labs zachytí více než 99,9% virů, tedy i obávaného
koronaviru.
Léčivá pavučinka ChitoFib Patch

Tato technologie výroby je základní i pro nyní
oceněný výrobek společnosti Nano Medical,
který bude uveden na trh v březnu příštího roku. Zdravotní náplast na rány a poranění, registrovaná pod obchodním názvem ChitoFib
Patch, obsahuje polštářek s nanovlákennou
vrstvou z chitosanu. Nanovlákna z gelujících
biopolymerů přinášejí v hojení ran novou,
vyšší úroveň péče, a hlavně zvýšení a zrychlení
hojení. Struktura nanovláken také účinně zamezuje průniku mikroorganizmů do narušené
pokožky u otevřených ran.
Ocenění Quality Innovation Award převzala
v online přenosu Ing. Marcela Munzarová,
která má na svém kontě spoluautorství desítky

Ing. Marcela Munzarová

patentů a užitných vzorů. Participovala na desítkách projektů a řešení: např. Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové
lékové formy, Bioinspirativní nanokompozitní
struktury pro obnovu kostní tkáně, Nanomateriály pro biomedicínu druhé generace či
Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanoﬁltry.
Autorka unikátního a účinného materiálu AntiMicrobe Web R, šéfka a technoložka ﬁrmy

Nano Medical, Ing. Marcela Munzarová (51),
je absolventkou Technické univerzity v Liberci, která je považována za českou líheň nanotechnologií. „Úspěch našich inovačních aplikací mě velice potěšil,“ podotkla v přímém
přenosu Marcela Munzarová. „Během tří let se
s nimi v konečné podobě setkají i občané, kterým budou vylepšovat život. Svět nanotechnologií a nanovýrobků v blízké budoucnosti ještě
intenzivněji zasáhne do našich životů – a naše
výrobky, z Nano Medical, jen v tom nejlepším
slova smyslu. Cesty průkopníků k novým řešením jsou vždy velmi těžké a mohu z vlastní
zkušenosti potvrdit, že schvalovací procesy,
hlavně u zdravotnických prostředků, jsou často složitější než vývoj novinky samotné. Medicínské náplasti s nanovlákennou vrstvou uvedeme na trh v roce 2021. V jarní sezóně 2022
by měly být dostupné v lékárnách po celé ČR
a SR i pro občany,“ slibuje autorka.
Kromě náplastí a plastrů chystá v brzké budoucnosti Nano Medical i aplikace s využitím
v kosmetice, potravinářství i k ﬁltraci v průmyslu. „Život s nanotechnologiemi mi přináší
možnost tvořit nové materiály a produkty,
participovat na tvorbě strategií a potkávat
chytré a inspirativní lidi. Vyžaduje to hodně
energie a vysoké pracovní nasazení. Ale byla
to moje volba,“ usmívá se Nano Lady Marcela
Munzarová. Tak přezdívají jediné ženě v českém nanoprůmyslu tuzemští i zahraniční kolegové z oboru.
(tz)
www.triola.cz, www.nanomedical.cz
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Ještě nevíme, jestli je tohle
zkušenost špatná, nebo dobrá
Tak se vyjádřila o době, v níž právě žijeme, ředitelka Gourmet Hotel
& Restaurant Villa Patriot v Mariánských Lázních Ivana Mottlová. O době,
která má smutnou přezdívku koronavirová. Přesto ani v ní neuvadá zájem
restaurací být v projektu Czech Specials. Ten fandí české kuchyni, která je
stále více vnímána jako součást našeho národního kulturního dědictví.
A měla by být zachována, podporována a rozvíjena. I proto, že v sobě
zahrnuje nejen samotnou přípravu jídel, ale i používání místních
zemědělských produktů a výrobků. To je také jeden z hlavních argumentů
pro pokračování zmíněného projektu. Dalším argumentem je bezpochyby
to, že naše gastronomie vždy byla a bude jedním z motivů, proč
zahraniční turisté volí právě zemi v srdci Evropy.

Projekt Czech Specials je v současné době, kdy
byl pandemií masivně zasažen celý cestovní
ruch a zcela ochromeny restaurační provozy,
prakticky jediným projektem, který smysluplně
podporuje a propaguje českou gastronomii
u nás i v zahraničí. Jako průvodce po certiﬁkovaných restauracích je i trvalým účinným nástrojem pro rozvoj a zvyšování kvality české gastronomie a také pro podporu regionálního
cestovního ruchu. Hlavním cílem projektu je
i nadále podporovat rozvoj české kuchyně a propagovat ji v tradiční, ale i v moderní formě, jako
velmi rozmanitou a stále atraktivní i pro turisty
21. století. A v konečném výsledku prostřednictvím zájmu o českou gastronomii posléze přivést
více turistů do všech koutů naší vlasti.
Certiﬁkované restaurace v projektu Czech Specials poznáte již podle nálepky na dveřích, a samozřejmě podle kvality českých jídel. Tato iniciativa podporuje restaurace, které dobře vaří
českou kuchyni a je zároveň certiﬁkační značkou, stvrzující, že jsou v takto označeném podniku poskytovány kvalitní služby. Gourmet
Hotel & Restaurant Villa Patriot v Mariánských
Lázních je jedním z nich:
Hotely, restaurace, kavárny. Jak shrnout
to, co se odehrálo v roce 2020 a přetrvává
i letos? Katastrofa pro gastro a cestovní
ruch? Vykolejení světa? Zkušenost, která
nemá obdoby?

Rok 2020 byl pro cestovní ruch a gastronomii
katastrofou. Když v březnu vláda uzavřela nebo omezila provozy, byla pořád naděje, že se
všechno brzy vrátí do normálu a bude to postupem času jen špatná vzpomínka. Letní sezóna byla u nás dobrá a přinesla do Mariánských Lázní hodně pozitivního. Změnila se
klientela. Přijelo hodně českých hostů, rodin
s dětmi, aktivních hostů, sportovců. Město žilo jinak a bylo to skvělé. Než jsme se nadechli,
přišla omezení znovu. Svět je opravdu vykolejený a je nutné se připravit na změny v práci
i v myšlení, nezůstat stát. Ještě nevíme, zda je
tohle zkušenost špatná, nebo dobrá.
Pro podnikání a manažerskou práci není
nic důležitějšího než optimistický pohled
do budoucna. Neztratila jste ho?

Ivana Mottlová
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Snažíme se věci nedramatizovat. Víme, že situace je stejná, anebo hodně podobná, na celém
světě. Jsem přesvědčená, že již mnoho věcí nebude tak jako dřív. Ale třeba to bude lepší.
Otázkou je, co udělají čeští hosté, zda podpoří
domácí cestovní ruch. A jak to bude se zahraničními turisty, je nejisté. Jsme tedy logicky
závislí jeden na druhém a já věřím, že posky-

www.madambusiness.cz

optimistický pohled

tujeme kvalitní služby, které budou hosté preferovat před slevami za každou cenu. Další pozitivní zprávou je, že se všichni těšíme do práce. To je dobré znamení. Nyní máme šanci
vytvořit nové projekty podle svého a nemusíme se podřizovat poptávce trhu. Trh si nás najde – pevně doufám.

hlad po mezinárodní kuchyni, jsme se snažili
prosazovat české speciality. Bylo to správné rozhodnutí. Jsme v Čechách a je nezbytné zachovat
tradici české kuchyně, i když podávané netradičně, moderně. Tento projekt nám pomáhá
s propagací a čerpáme z něj inspiraci. Spolupráce s Czech specials je pro nás skvělý pomocník.

Nebudou se lidé bát chodit k vám na oběd,
na odpolední kávu, na schůzky, pracovní setkání? Nebo naopak sociální kontakt chybí
natolik, že budete mít plno, jakmile se rozvolní vládní opatření?

Jak komunikujete tuto skutečnost hostům?

S hosty o projektu Czech Specials komunikujeme aktivně ve všech směrech. Například na
webových stránkách www.villapatriot.cz. Hosté mohou listovat v jídelním lístku s logem
a označením Czech Specials v podobě ﬂipNejsme klasická, běžná restaurace, kam se
booku. Nezapomínáme ani na sociální sítě
„zaběhne na oběd“. Jsme gurmánská restauraFacebook a Instagram. Klasický tištěný jídelní
ce a nabízíme kvalitu. Věřím, že hosté kteří
lístek, na kterém je
k nám chodili dříve,
logo Czech Specials,
se k nám vrátí a noví
Nesmíme se dostat do segmentu
je samozřejmostí.
si nás najdou. Sociál„levné destinace“, to by byla
Nejnovější a nejmoní kontakt určitě
cesta zpátky, a to nikdo z nás
dernější nabídka jídel
schází všem a u nás
s označením Czech
to bude ještě o gapřeci nechce. Již bychom nebyli
Specials je načtení
stronomii, kterou nazajímaví pro nikoho. A my
bízíme. Lidé si v této
QR kódu (Chooice
uděláme všechno pro to,
době vařili doma po
app) a přístup k aktuabychom zajímaví byli
svém a nyní zatouží
álnímu jídelnímu lístpo příjemném proku v mnoha světopro každého.
středí, milé obsluze
vých jazycích pomocí
a jídlech, která si samobilního telefonu.
mi udělat neumí. Důležité je i to, že budou mít
pocit, že je ten den něco jinak.
A ovlivní Czech Specials nabídku také pro
Přestože je doba složitá a koronavirus řádí
hlava nehlava, tak jste se zařadili do projektu Czech Specials. Proč právě do něj?

V projektu Czech Specials jsme zapojeni již od
roku 2013. V roce 2014 jsme dokonce vyhráli
Food Cup Czech Specials. Již v době, když byl

objednají a pak při dalších návštěvách se již
ptají, co nabízíme dnes jako Czech Specials.
A to je pro nás úžasné. Byli jsme součástí soutěžního pořadu německé televize MeinLokal –
Dein Lokal. Jako Czech Specials jsme prezentovali dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
a polévku kulajdu. Soutěž jsme vyhráli a hosté
se ptají na buchtičky a kulajdu doposud.
Máte již představu, jaké pokrmy na jídelní
lístek s tematikou české kuchyně zařadíte
poté, co budete moci otevřít?

Momentálně vůbec nevíme, co bude dál.
Mnoho věcí se změní, ale my budeme české
speciality nabízet v moderním pojetí stále.
Důležité je používat kvalitní, regionální, čerstvé suroviny. Jsem přesvědčená, že o tom pro-

zahraniční klientelu? Aby zájemci o naše
tradiční jídla poznali, jak úžasná jsou?

Často se stává, že v gurmánské restauraci návštěvníci ani české speciality neočekávají. Myslí
si, že česká kuchyně znamená guláš nebo vepřová pečeně. Když vidí v nabídce u pokrmů
logo Czech Specials, mnohdy si je ze zvědavosti

Žena, která se neztratí
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jekt Czech Specials je. Nemáme tzv. stálý jídelní lístek. Někdy se stane, že se nabídka jídel
změní i během dne. Ale Czech Specials je tam
vždy. V poslední naší nabídce byl například
Jelení hřbet s houbovým kubou, Kačeří stehno
s kedlubnovým zelím a škubánky.

Ostatně – vaříte ráda?

Obsahuje vaše nabídka i nějakou místní
specialitu?

Určitě jsou vašimi příznivci i ﬁrmy a podnikatelé. Počítáte s tím, že služby pro tento
segment obnovíte?

Nemáme na jídelním lístku žádnou tzv. místní
specialitu. Náš šéfkuchař sestavuje jídla tak,
aby byla sice Czech Specials, ale malinko jinak. Každé naše jídlo by mělo být specialitou
a mnohé českou specialitou. Dříve byla česká
jídla tzv. poctivá, plná kalorií a my připravujeme české speciality poctivé, ale méně kalorické. Moderní technologie úprav nám to umožňují. Dokonce máme hosta, který vyžaduje
čočkovou polévku, a to je skvělé. Kdykoliv přijde, tak mu ji připravíme.

Vařím ráda, i když ne často. Hodně času trávím v práci, a tam se i najím. Potom mi ale pokrmy, které si připravím sama, žádnou velkou
Czech ani jinou specialitu nepřipomínají...

Samozřejmě že bychom si to přáli. A doufáme,
že se k nám ﬁrmy a podnikatelé nejenom vrátí,

ale že nás mnozí konečně i objeví. Obávám se,
že hodně restaurací a hotelů tuto podivně nebezpečnou dobu ani neustojí. Bylo by smutné,
kdyby se otevřely jen restaurace s nabídkou laciných jídel, jenom hotely s levným ubytováním.
Věřím, že tohle bude již přežitek a kvalita za rozumnou cenu bude v popředí zájmu. Nesmíme
se dostat do segmentu „levné destinace“, to by
byla cesta zpátky, a to nikdo z nás přeci nechce.
Již bychom nebyli zajímaví pro nikoho. A my
uděláme všechno pro to, abychom zajímaví byli
pro každého.
za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Co z bohaté škály dobrot na domácí notu
máte nejraději? Pochutnáte si na makových buchtách, dáte přednost knedlíkům,
vepřové pečeni a zelí? Nebo to jsou bramborové placky se zvěřinou a šípkovou
omáčkou?

Můj favorit je poctivá domácí svíčková omáčka s brusinkami a knedlíkem, i když knedlíky
nejsou mou nejoblíbenější přílohou. Ale tady
to nevadí.
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na židli

Domácí kanceláře
vybavujeme vhodným nábytkem
Bc. Kateřina Zaydlarová je výkonnou ředitelkou skupiny Medexo, která působí jako
výhradní distributor kancelářských zdravotních židlí SpinaliS pro střední Evropu.
Společnost se rovněž zaměřuje na poradenství v oblasti zdravého sezení, ergonomie
pracoviště, nabízí bezplatné odborné konzultace a řadu produktů pro zdravé sezení
doma i v kanceláři pro dospělé i pro děti, a to již téměř deset let. Na toto téma jsme
vedli následující rozhovor:
Co na českém trhu nabízíte a proč jste založili Centra zdravého sezení?

V našich Centrech zdravého sezení, která provozujeme po celé České republice, na Slovensku a v Polsku, poskytujeme poradenství v oblasti zdravého sezení všem, kteří chtějí sedět
zdravě, předcházet zdravotním problémům
způsobeným dlouhodobým sezením nebo již
řeší nějaké onemocnění pohybového aparátu.
Ke zdravému sezení je třeba přistupovat komplexně. Kromě toho, že nabízíme vhodné produkty do kanceláře či domácí kanceláře, poskytujeme také odborné rady, jak si správně
nastavit pracovní místo, jak snížit dopady
dlouhodobého sezení na lidské tělo a jak předcházet zdravotním problémům a držet se zásad zdravého životního stylu.
Jestliže tomu dobře rozumím, sedíme
dlouho, a především nesprávně?

Říká se, že „sitting is new smoking“. Dlouhodobé sezení má značný dopad na lidské tělo,
které tomu není uzpůsobeno, sezení obecně
není lidskému tělu přirozené. Podle statistik
má až 70 % lidí nějaké zdravotní problémy
způsobené právě dlouhodobým sezením. Kromě onemocnění pohybového aparátu způsobuje dlouhodobé sezení také onemocnění kardiovaskulárního systému a může vést k celé
řadě přidružených onemocnění.
Je důležité říci, že sebelepší kancelářský nábytek za nás nevyřeší všechny
problémy způsobené dlouhodobým
sezením. Správně nastavené pracovní
místo je bezesporu tím nejdůležitějším. Zdravotní židle, výškově nastavitelný stůl a vhodné osvětlení je základem pro ergonomicky správně
nastavené pracoviště. Vždy je ale třeba mít na paměti, že dlouhodobé sezení je třeba kompenzovat vhodným
pohybem a držet se všech zásad zdravého životního stylu.

né pracovní místo, tedy vhodnou (nejlépe
zdravotní) židli a výškově nastavitelný stůl.
Zdravotní židle nabízející balanční sezení pomáhají posilovat svaly okolo páteře, a držet ji
tak ve správné poloze. Výškově nastavitelný
stůl umožňuje nastavit si výšku pracovní desky tak, aby nedocházelo k přetěžování krční
páteře. Zároveň díky němu můžeme snadno
vystřídat dlouhodobé sezení za občasné stání.
I tato zdánlivě malá pohybová aktivita má
skutečně značný přínos pro naše zdraví.
Správně se má nejen sedět, ale i pracovat, a ve vašem případě vést kolektiv
spolupracovníků. Jaké postupy se vám
osvědčily?

Své kolegy se snažím především pozitivně motivovat. Při nástupu novému zaměstnanci podrobně vysvětluji, jak jeho role zapadá do našeho týmu, jaká je jeho zodpovědnost a co se
od něj očekává. Základem je, aby každý pochopil, jak spolu souvisejí jednotlivé úkony, co
se za nimi skrývá a jaký je jejich smysl. Díky
pochopení širšího kontextu je poté možné dát
zaměstnancům větší volnost. Je pro mě důležité, aby se všichni kolegové ztotožnili s celkovou vizí a cíli naší společnosti. Samozřejmě
jsem schopná včas předat pozitivní i negativní
zpětnou vazbu, kritika ale musí být vždy konstruktivní. Takovýto přístup s velkou mírou

Jak dokážete zájemcům o zdravé
sezení poradit?

Lidé, kteří tráví mnoho hodin u stolu v kanceláři nebo domácí kanceláři, by měli mít ergonomicky nastave-

Žena, která se neztratí

Bc. Kateřina Zaydlarová

volnosti není vhodný pro každého zaměstnance a nemusí každému vyhovovat.
Podnítil covid-19 poptávku po vašich produktech a službách, nebo ji spíše utlumil?

Na jaře, při první vlně pandemie, jsme zaznamenali spíše pokles zájmu o naše produkty
a služby. Zvýšený zájem pozorujeme od léta minulého roku, jelikož spousta lidí si na jaře nesprávným sezením v nevhodných podmínkách
zadělala na problémy se zády a obraceli se na
nás s žádostí o radu a doporučení, jak se bolestí
zbavit. S podzimní vlnou pandemie došlo
u spousty lidí ke skutečnému prozření. Již nechtěli trávit další týdny a měsíce s notebookem
v posteli nebo na gauči. Tou dobou bylo jasné,
že návrat k normálu a do kanceláří bude ještě
nějakou dobu trvat a lidé si začali vybavovat domácí kanceláře vhodným nábytkem,
přičemž tento trend nadále trvá.
Je vývoj židlí a dalšího kancelářského nábytku ukončen, nebo
pokračuje dál?

Dlouhodobě spolupracujeme s fyzioterapeuty, ortopedy i neurology,
oborníky v oblasti pohybové medicíny. Bedlivě sledujeme poslední
trendy v odvětví i v pracovních návycích, abychom byli schopni včas
nabídnout řešení, které našim zákazníkům nejvíce pomůže. Každý člověk je unikátní, a proto jdeme cestou co největší variability pro
ergonomicky nastavené pracoviště.
mnoho spokojených sedících lidí
popřál Pavel Kačer
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Tapeta se posunula z doplňku
interiéru do pozice dominanty
českém trhu zastupuje. Tím nám roste konkurence ve výrobě i prodeji tapet.
A co se týče samotné výroby tapet, podařilo se
nám prvních pět let vyrábět pro velkého anglického obchodníka s tapetami, kterého bohužel později pohltili jiní výrobci. Z tohoto
důvodu jsme museli začít hledat nové zákazníky po celém světě. Proto se účastníme stále
mnoha zahraničních veletrhů. Výsledkem je
zvyšující se obrat z exportu.
A jestli se tehdy, v našich začátcích, ponikalo
snáze? Těžko říci, protože nic nikdy není černé, nebo bílé. Jednou se daří lépe, jindy je to
složitější. Na to je třeba být připraven a počítat
s tím.
Jste jediným výrobcem papírových tapet
u nás. Co z toho plyne?

Ing. Hana Velátová

Tapeta. Má svou historii, tržní
příběh, linku rodinného podnikání
v České republice. Její stopy nás
zavedou do Příbrami, kde před
třiceti lety vznikla ﬁrma Václava
Veláta. Dnes nabízí kolem deseti
tisíc nejrůznějších tapet, i když,
jak se dozvíte níže, jich vlastně
může vyrobit nekonečně mnoho.
Společnost Vavex 1990 s.r.o. se
řadí k těm menším, ale svým
významem je špičkou v oboru.
Tapety vyrábí v závodě v Teplicích,
jiné však také do republiky dováží,
neboť zastupuje proslulé světové
značky. Ing. Hana Velátová je
dnes jednatelkou. Zná historii,
trendy, postavení tapet v interiéru,
inovace v pohledu na jejich
upotřebení. Vnímá jejich
širokospektrální uplatnění i vztah
člověka k tapetě jako zdroji emocí,
nálady, vzpomínek...
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Působíte v rodinné ﬁrmě, která je na trhu
již od roku 1990, založil ji váš manžel.
Vzpomínáte si na první kroky podnikání?

Já jsem začala být ve ﬁrmě aktivní až začátkem
tohoto století, manžel zažil ty úplné začátky
hned po převratu a určitě to nebylo jednoduché. Naštěstí je podnikatelský typ a dokázal se
přenést i přes některé neúspěchy a zklamání
jeho tehdejšími společníky.
Podnikalo se tenkrát jednodušeji a s lehčím srdcem než v současnosti? V čem je
rozdíl?

Tak je potřeba si uvědomit, že určitě hned po
roce 1989 byla poptávka po všem novém
a kvalitním. A hezké tapety v té době prakticky neexistovaly. První zkušenosti s nimi jsme
získali při zastupování německého výrobce tapet AS Creation. Po ukončení této spolupráce
se paradoxně stali ještě s jedním německým
výrobcem našimi největšími konkurenty, což
trvalo téměř 20 let. Je to kus našeho podnikatelského příběhu.
Se zvýšenou oblibou tapet roste samozřejmě
i nabídka a většina světových výrobců má zájem dodávat tapety i do České republiky. Naštěstí mnoho z těchto výrobců právě Vavex na

I přes současný boom vliesových a vinylových
tapet jsou papírové tapety stále oblíbené a hojně používané především z důvodu nižší ceny.
Kromě těch papírových vyrábíme také tapety
vliesové a jsme i výrobci balicího papíru. Poslední dva roky se věnujeme rovněž produkci
obalových materiálů – především jsou to třeba
obaly na máslo, tvaroh, bujóny nebo ruskou
zmrzlinu. Technologie tkví ve spojení nepromastitelného papíru a hliníku voskem. Naše
výrobkové portfolio se snažíme rozšiřovat
podle tržní poptávky, reagovat na situaci
v oboru. Snažíme se předvídat a přizpůsobit se
požadavkům zákazníků.
Když zůstaneme u tapet – kdo je vaším
největším odběratelem? Designová studia,
stavební ﬁrmy, developeři nebo jednotlivci? Mladší nebo starší generace?

V dnešní době se významná část obratu přesunula do designových studií, k designérům či
architektům. Je zde vidět, že lidem na jejich
interiéru záleží a obracejí se na odborníky,
kteří jim jejich domov pomáhají dotvářet.
A nemyslím, že při volbě tapety hraje roli jakkoliv věk. Máme zákazníky všech věkových
kategorií. K tapetování je nepřímo vychovávána i nejmladší generace, dětské tapety jsou
dnes velice oblíbené.

Naše výrobkové portfolio
se snažíme rozšiřovat podle tržní
poptávky, reagovat na situaci
v oboru. Snažíme se předvídat
a přizpůsobit se požadavkům
zákazníků.
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rozhovor měsíce

Co dnešní zákazník od tapet očekává a co
požaduje? Změnily se jeho nároky za uplynulých 30 let?

ekologické tiskárně HP, což je nyní technologická špička ve výrobě tapet na zakázku.
K tomu snad jen to, že jsme schopni vytisknout cokoliv na přání zákazníka. Důležité jsou
pouze vhodné podklady pro tisk, tedy obrázek
Tapeta se postupem času posunula z pozice
v potřebném graﬁckém rozlišení. Pokud si tedoplňku interiéru do pozice dominanty. Výdy budete přát mít na stěně obrazovou tapetu
robci tapet jsou dnes schopni vyprodukovat
se svým psem nebo
opravdu krásné a zajítřeba babičkou, není
mavé tapety s jedinečPokud si tedy budete přát mít
problém ji vyrobit.
nými vzory, za použití
na stěně obrazovou tapetu
různých struktur, lese svým psem nebo třeba
sků. A to umožňuje
Dařilo se vám
tapetě, aby se stala
v uplynulém roce?
babičkou, není problém
ústředním motivem
Možná ano, lidé
ji vyrobit.
dané místnosti.
tím, že museli hojně

Jaký je trend ve volbě barev a vzorů? Kdo
ho udává?

Každý rok se spojí významná světová designová studia a vytvoří trendy pro nejbližší roky.
Tyto trendy jsou zveřejněny při příležitosti veletrhu Heimtextil v německém Frankfurtu.
V loňském roce bylo zastřešujícím současným
tématem motto Kam patřím. Vytvořeny byly
čtyři hlavní trendy – od tapet kopírujících přírodní motivy po luxusní tapety plné lesků. Ze
škály nabídky tapet si vybere určitě každý a najde to pravé, co se mu líbí. Velmi žádané jsou
stále imitace materiálů – kámen, cihly, dřevo,
beton. Často ani nepoznáte, že jde o tapetu.
Máte své vlastní graﬁcké studio, které navrhuje jednotlivé vzory, nebo spolupracujete s externisty designéry?

Velmi rádi spolupracujeme s externími designéry – např. dítětem designérky Ivy Bastlové
je naše kolekce s hexagony My Home, kolekce
obrazových tapet My Dream. Mou oblíbenou
kolekcí je Imaginum, kterou vytvořila Magda
Veverková, ilustrátorka dětských knížek. Kolekce Imaginum je opravdu právě díky ní velmi originální a propracovaná do nejmenších
detailů. Tuto kolekci a kolekci obrazových tapet My Dream tiskneme digitálně na moderní

pracovat z domova,
se také dost věnovali rekonstrukcím, opravám svých bytů a domů, zkrášlovali svá
obydlí. Projevilo se to v prodeji?

e-shop a rozšiřovat jeho nabídku. Spustili jsme
také nový e-shop wallpapereshop.com pro zahraniční trhy, kam postupně expandujeme.
Ostatně – jaká je strategie Vavexu pro nejbližší roky?

Do ﬁrmy začíná vstupovat náš syn, který se
zaměřuje právě na komunikaci s designéry
a architekty. Přináší k nám nový svěží vítr ať
už v tvorbě nových stránek pro tuto cílovou
skupinu, která v nabídce najde exkluzivní kolekce – nejen naši vlajkovou loď – kolekci tapet Wll-for, ale i kolekce významných zahraničních výrobců tapet, tak i v rozšiřování
počtu našich partnerských prodejen. Dcera je
zase výtvarně nadaná, asi po mojí mamince,
tak uvidíme, co nám budoucnost přinese...
otázky připravila Eva Brixi

Bohužel naše vlastní prodejny, ale i většina
prodejen našich velkoobchodních zákazníků,
byly a jsou v době pandemie uzavřeny, takže
logicky pokles v prodeji nastal. Ale zároveň
pravdou je, že od jara asi opravdu všichni tapetují... Objem objednávek na e-shopu má totiž rostoucí tendenci.
Předpokládáte, že letošní rok bude v ekonomických ukazatelích kopírovat ten loňský?

Předpokládáme stejné ekonomické výsledky.
A to především z důvodu nutnosti uzavření
našich prodejen na základě nařízení vlády.
A to je pro nás stále určitá ztráta.
Ukázalo vám období koronaviru i nové příležitosti, přineslo další výzvy?

Doba koronavirová přenesla velkou část obratu na e-shop, a to nejen u nás, ale všeobecně.
Tím, že jsou lidé nuceni nakupovat zboží online, naučili se to i dřívější odpůrci nákupů na
e-shopech. Domnívám se, že i po otevření
prodejen velká část těchto zákazníků u e-shopů zůstane. Snažíme se tedy vylepšovat náš

Žena, která se neztratí
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odpovědi v kartách

Ve svém oboru
neznám troufalé otázky
Jsou otázky, na které hledáme odpověď, aniž si to vlastně uvědomujeme.
Anebo naopak, usilovně se snažíme najít řešení, otázky klademe sebejistě
a jasně, ale odpověď stále není ta pravá. Někdy jsme jen obyčejně zvědaví
či zvídaví. Nu a samotné odpovědi? Kde se skrývají, kde je hledat?
Způsobů je mnoho. Jedním z nich mohou být karty. Někdo jim věří, někdo
ne. Žena s úžasnými schopnostmi s kartami pracovat už kdysi na stránkách
Madam Business vystupovala. Její jméno určitě znáte. Helen Stanku.
Desítka otázek tentokrát putovala právě k ní:

své síly, ale ženu, které s radostí otevřou dveře,
odsunou židli, podělí se o názor. Když takovou naleznou, cítí se naplněni. I ženy hledají
ochránce, ale zároveň je v nich spousta hrdosti, a ta jim často zakazuje přijmout svůj úděl
ženy. Někdy chtějí, aby je muž, partner, milenec, respektoval stejně a poslouchal jako jejich
podřízení či obchodní partneři. Takto to ale
potom dlouhodobě nefunguje. Moudrá žena
dokáže zkombinovat kultivovanost s laskavostí
a partnerskou vstřícností. Ty, které jsou manažerkami i doma a řídí domácnost a celé její
osazenstvo jako svoji ﬁrmu, kde je každý musí
poslouchat, mohou být šťastné, jen pokud mají submisivního partnera. Ale silná žena často
nepotřebuje slabého, submisivního muže.
V takovém rozporu hledají cesty a řešení.
Když dokážou muži nabídnout to, co potřebuje, nemá ten chlap kam utéct. Než zjistí, co
platí na toho konkrétně jejich, hledají cestu.
Ta může vést i přes moji pracovnu.
Projevuje se v jejich otázkách také větší
měrou strach, nebo spíše odhodlání si se
vším poradit?

Tyto ženy jsou bojovnice. Když ke mně přijde
manažerka, tak ta má jasno. Maximálně ji bude zajímat prognóza úspěchů a možných
komplikací, protože samozřejmě vždycky přemýšlí na deset kroků dopředu. Pokud zjistí, že
může být některé období méně příznivé, lépe
se připraví a zváží podle toho ﬁremní strategii.
Často se tyto ženy ptají na úspěšnost nových
projektů.
Asi každý z nás by rád věděl to, co ani karty nedokážou odhalit. Co poradit, jak bychom se měli ptát?

Nejlepší otázky jsou takové, které jsou z hloubi duše. Na ty karty odpovídají přednostně.
Zpravidla dělám napřed menší výklad, aniž by
klientka položila jedinou otázku. Karty většinou vyzdvihnou to, co je důležité. Až poté se

Helen Stanku
Už druhým rokem provází náš život, tedy
i podnikání, řada nejistot, které se vážou
ke koronaviru. Vliv to má i na lidskou psychiku. Máte v této souvislosti více zájemců
o výklad karet?

Zájem o výklad karet je neustále stejný, ale
přibývá těch, kteří volí spíše výklad pomocí
telefonu. Vůbec se tomu nedivím, protože si
tak ušetří cestu, čas i kontakt s dalšími lidmi.
Samozřejmě jsou i tací, pro které je osobní
kontakt nezastupitelný, a já to plně respektuji.
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Ptají se ženy podnikatelky a manažerky
častěji na svoji budoucnost, zdraví, smysl
podnikání a seberealizaci?

Ženy podnikatelky a manažerky mívají zpravidla svou práci v malíčku. To, co tam někdy
vázne, jsou často vztahy. Žena, která musí být
někdy i tvrdý businessman, mívá problém přepnout do role křehké ženy, která dává muži
pocit, že je muž a ochránce. To je to, co ale
často muži potřebují nejvíce. Nechtějí mít vedle sebe soupeře, který s nimi bude poměřovat

Karty doporučují přizpůsobit
se situaci, pokud to jde, pokud
to není možné, tak vydržet.
To, jak dlouho to bude trvat, však
nezáleží na předpovědi z karet
či z jiného média, ale především
na nás všech, na schopnosti
v extrémní situaci společně
bojovat proti nemoci.

www.madambusiness.cz

odpovědi v kartách

S klientkami pronikáte do jejich osudů,
čtete v kartách jejich příběhy. Jak moc vás
to ovlivňuje, a o čem to v poslední době
vypovídá?

Jsou klientky, u kterých si říkám, co z toho,
s čím ke mně přišly, je vlastně téma k zamyšlení i v mém příběhu, a vlastně si z toho mohu
hodně vzít. Miluji moudré lidi. Můj výklad nesmí být ovlivněn empatií, ale musí být vždycky
objektivní. Mohu s klientkou souznít i soucítit,
ale nesmí to nikdy ovlivnit obsah mého výkladu. V některých případech děkuji vyšším silám, protože i já si z příběhu klientky mohu
vzít něco pro sebe.

klientka táže konkrétně. Je ohromné sledovat,
jak na to podstatné karty reagují okamžitě
a jistě, a méně podstatné věci se v kartách projevují jinak. Samozřejmě platí, že čím konkrétnější dotaz, tím konkrétnější předpověď.
Ostatně, rýsuje se rok 2021 pro business
optimističtěji než ten uplynulý? Nač si dát
pozor, čeho se vyvarovat?

Rok 2021 bude více pracovní a bude nutné zapojit větší kreativitu. Celkově by vůbec nemusel dopadnout zle, ale vyžádá si oproštění se
a vymanění ze starých vzorců.
Co měla pandemie lidem sdělit, nač je
upozornit, co připomenout?

Často se zamýšlím nad tím, jestli by stát
neměl podpořit podnikání seniorů, z nich
je řada v dobré zdravotní i ﬁnanční kondici
a hledá, co s časem. Někteří by jistě mohli
v menším měřítku provozovat například
služby, za které by jiní rádi zaplatili. Navíc
starší populace přibývá, podnikáním by se
mohli nejen bavit, ale být velmi užiteční.
Najdou karty odpověď ?

Mně to povídejte, mí rodiče jsou doteď velmi
aktivní. Samozřejmě jakákoliv pomoc se počítá. Tady však nepomohou výklady karet, protože senioři obecně už státu pomáhají. Všichni
jsme slyšeli o pedagozích – důchodcích, bývalých zdravotních sestrách a lékařích v důchodu, kteří znovu přišli do práce a pomáhají, seč
jim jejich síly stačí. V rámci rozhodování, zda
má senior podnikat, nebo ne, nemohu říci, že
by nerozhodní důchodci žádali moje služby
při rozhodování, zda do toho jít. Na druhou

stranu, díky koronakrizi ti, co se už odhodlali
znovu začít podnikat, třeba i v drobných službách, hledají předpověď v kartách, zda to ustojí především zdravotně a zda mají ve svém
podnikání perspektivu.
Madam Business letos oslaví 15 let na českém mediálním trhu. Jaká cesta ji v nejbližším období čeká? Není to až příliš troufalá
otázka?

Začnu od konce. Ve svém oboru neznám troufalé otázky. Tento rok bude pro vás přelomový.
Budete volit sami, jestli se vám chce jít dál
a jestli máte dostatek síly. Někdy se může stát,
že určitá letargie a klacky pod nohy dopadnou
i na vás. Jako by se vás to ptalo, jak moc to
opravdu chcete. V momentě, kdy si kladně odpovíte, se vám znovu vše otevírá a přijdou některé ﬁnanční zdroje zvenku. Vám se tak znovu
vrátí větší radost i barva.
za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Ženy podnikatelky a manažerky
mívají zpravidla svou práci
v malíčku. To, co tam někdy
vázne, jsou často vztahy. Žena,
která musí být někdy i tvrdý
businessman, mívá problém
přepnout do role křehké ženy,
která dává muži pocit, že je
muž a ochránce.

Záleží na tom, zda bereme pandemii jako boží
trest, nebo jako přírodní cyklický jev. Z hlediska businessu jde o jednu z opakujících se krizí. V předchozích krizích i pandemiích obchod neskončil a lidstvo nevymřelo. Podle
mého názoru nás tato situace učí pružně reagovat na vzniklé problémy a nutí nás o ﬁremní nebo fyzické přežití trochu jinak bojovat,
než jak jsme byli doposud zvyklí.
Samozřejmě každý z nás se táže, kdy už to
všechno skončí. Nebo co udělat, aby se situace vylepšila. Mohou k tomu karty něco
poznamenat?

Tady je potřeba jít vpřed krůček po krůčku,
poučit se z případných chyb, a vždycky dojde
dál ten, který si stanoví malé, dílčí cíle, než
ten, který chce udělat velký skok. Nemáme
v ruce ani kouzelnou hůlku ani kouzelný prsten a všechno si musíme odpracovat. To vše
nese ohromný pracovní potenciál. Kolik ﬁrem
naopak v době krize doslova vyletělo nahoru?
Karty doporučují přizpůsobit se situaci, pokud
to jde, pokud to není možné, tak vydržet. To,
jak dlouho to bude trvat, však nezáleží na
předpovědi z karet či z jiného média, ale
především na nás všech, na schopnosti v extrémní situaci společně bojovat proti nemoci.

Žena, která se neztratí
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technologie pro život

Chytrá zrcadla pro komfort bydlení

Ačkoliv se zrcadlo může mnohým jevit jako zdánlivě banální a nečinná
věc, její užití má v naší každodennosti staletou tradici. V architektuře se
zrcadlení stalo důmyslným prostředkem pro rozšíření prostoru a násobení
denního i umělého světla. Moderní technologie a inovativní myšlení nám
však dovolují zrcadlo využívat ještě důmyslnějším způsobem. Ten souvisí
se stále častější implementací tzv. chytrých řešení, která pro nás znamenají
snadno dostupný a přirozený zdroj informací. Veřejné, soukromé,
komerční a rezidenční prostory dnes začínají být připraveny na využití
inteligentních reﬂexních ploch, které nejsou jen odrazem nastavené
skutečnosti, ale otevírají i příslovečný „svět za zrcadlem“.
Představte si například situaci, kdy vyjdete ze
svého bytu a pohled do zrcadla ve vstupní hale
domu vám nabídne informace o aktuálním
počasí či o odjezdech spojů z nedaleké zastávky MHD. Přesně takové a další informace či
aktuality z okolí svého domova mohou od zá-
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ří 2020 využívat obyvatelé domu v ulici Hugo
Haase v Praze, který je součástí moderní rezidenční lokality Kaskády Barrandov, jejíž výstavbu úspěšně realizovala společnost Finep.
A byl to právě Finep, který přišel s myšlenkou
chytrých zrcadel. Inicioval tento pilotní pro-

jekt a za pomoci svých obchodních partnerů –
dodavatelů technologií a realizační ﬁrmy –
proměnil nápad ve skutečnost ke spokojenosti
svých klientů.
„Ve Finepu chceme, aby bylo bydlení v našich
bytech, domech i čtvrtích příjemné a aby se
tam dobře bydlelo i žilo,“ vysvětlil marketingový ředitel ﬁrmy Finep David. J. Wodinský.
Společnost Finep působí na českém trhu již
25 let a přibližuje se k metě 15 000 prodaných
bytů. Za tímto úspěchem stojí i schopnost
držet krok s rozvojem moderních technologií,
včetně instalace tzv. chytrých zrcadel ve vestibulech bytových domů. „Ne každý má dnes
čas pravidelně sledovat novinky ve svém okolí
a chytré zrcadlo ve vestibulu vnímáme jako
skvělé informační a zároveň i velmi atraktivní
médium vhodné do dnešní uspěchané doby,“
poznamenal David J. Wodinský.
Pro realizaci chytrého zrcadla byla použita
řešení českých technologických společností
FORTES interactive a Ki-Wi Digital. Instalačně byla do projektu doporučena ﬁrma Audiopro, která se kromě profesionálních studiových, videokonferenčních a speciálních
technologií pro bezpečnostní a záchranné
složky zaměřuje právě na návrhy a instalace
komplexních audiovizuálních systémů.
„Jsme rádi, že jsme se na projektu celoplošného zrcadla, které současně funguje jako chytrá
obrazovka, mohli podílet,“ řekl Michal Černý,
Key Account Manager společnosti Audiopro.
Provedení stávajícího zrcadla popisuje jako
spojení speciálního skla ﬁrmy FORTES interactive, zobrazovacího softwaru a řídicí aplikace společnosti Ki-Wi Digital.
Ve vstupní hale barrandovského domu je instalována digitální obrazovka LG, jež pracuje
s technologií SoC (systém na čipu) a bez použití počítače umožňuje přímé nainstalování
softwaru pro zobrazení široké škály digitálních médií. Tento displej je elegantně překryt
speciálním sklem Mirror Glass od ﬁrmy FORTES interactive, která se zabývá výrobou kapacitních dotykových panelů na míru. „Toto sklo
se chová jako běžné zrcadlo s tím rozdílem, že
umí propustit i obraz digitálního displeje,“
sdělil Libor Vošický, jednatel FORTES. Prototyp zrcadlového skla představila ﬁrma FORTES interactive na veletrhu ISE 2020 v Amsterodamu. Na rozdíl od standardních produktů
českého výrobce se toto sklo vyznačuje záměrně vysokou odrazivostí a v případě vypnuté
obrazovky, která se skrývá za ním, může sloužit jako zcela běžné zrcadlo. „Jde o elegantní
řešení, které schová nehezké části plastové obrazovky. Celé digitální nástěnce dodá až futuristický design, který je v budoucnu možné
rozšířit o dotykové ovládání. Obyvatelé domu
se tak snadno dostanou k nejdůležitějším informacím chodu společenství vlastníků,“ dodal Libor Vošický.
Obsah chytrého zrcadla v bytovém domě na
Barrandově nastavuje a řídí sám provozova-
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tel. Svět „za zrcadlem“ je v tomto případě odbaven zobrazovacím softwarem Ki-Wi Player,
který dokáže zobrazit širokou škálu médií, jako jsou fotky, video, audio, web, PDF, PowerPoint, stream či RSS. „LCD obrazovku lze navíc vzdáleně přes internet kdykoli vypínat či
restartovat, monitorovat její provozní stav
a skrze nastavení automatického zapnutí
a vypnutí šetřit energii i samotný displej. To
vše lze činit přes řídicí CMS aplikaci Ki-Wi
Server,“ podotkl Petr Adamík, manažer rozvoje společnosti Ki-Wi Digital, která vyvíjí
software pro dotykové i nedotykové displeje.
„Velmi oceňovaným přínosem našeho řešení
je, že takto lze mít tyto různorodé displeje
pod ‚jednou střechou‘, což znamená ovládat
je a řídit na nich obsah vzdáleně z jednotného prostředí serverové řídicí aplikace (CMS)
Ki-Wi Serveru, bez ohledu na počet obrazovek, jejich druh a výrobce,“ objasnil Petr
Adamík.
I do budoucna počítá společnost Audiopro
s instalací chytrých dotykových zrcadel, která by v nejrůznějších prostorách sloužila jako elektronické nástěnky. Podobně jako je
tomu u elektronických vývěsních desek na
úřadech, i zde by si mohl obyvatel domu
prohlížet údaje o chodu společenství vlastníků a listovat například zápisy z posledních
zasedání SVJ. „Jsme schopni zajistit jednodušší technologické řešení s obrazovkou
a flash diskem i sofistikovanější systém

s centrální správou přidružených bytových
domů,“ uzavřel Michal Černý z Audiopro.
Domovní chytré zrcadlo na Barrandově potvrzuje, že v „chytrém“ světě mobilních aplikací, dotykových obrazovek, GPS systémů,
hlasového ovládání a velkého množství dalších řešení, jejichž cílem je zvýšit kvalitu našeho života, zřejmě neexistuje důvod, proč
by nemohla „zmoudřet“ také zrcadla. Technologii chytrých zrcadel lze využít pro nejrůznější účely od obchodů a módních salónů
přes restaurace, bary či kadeřnictví až po

muzea, galerie či právě bytové projekty. Ve
všech uvedených případech mohou být elegantním zdrojem speciﬁckých informací, jehož forma nemá negativní či rušivý dopad
na provedení interiéru. To, že chytrá zrcadla
mohou být přirozeným a efektivním doplňkem našich každodenních životů, dokazuje i záměr společnosti Finep. Za pomoci
stávajících partnerů hodlá postupně tuto
technologii implementovat do dalších domů
nejen na Barrandově, ale i v jiných rezidenčních projektech.
(tz)

Příběh Levandulového údolí zaujal L’Occitane
Příběh Levandulového údolí a Bio
Levandule Chodouňské, za nímž stojí
podnikatelky Helena Neumannová
a Milena Krčálová, ocenila mezinárodní
společnost L’Occitane jako nejzajímavější
v roce 2020 a rozhodla se, že jej bude
podporovat. Je to bezesporu velký
úspěch nejen v domácím, ale
i v evropském měřítku.
„Moc si vážíme toho, že nás ke spolupráci vybrala právě společnost L’Occitane, kterou považuji za špičku v oboru. Při výrobě tělové nebo pleťové kosmetiky respektuje přísná
kritéria jak v přístupu k přírodě, tak ke svým
dodavatelům – stejně jako my,“ řekla Helena
Neumannová, zakladatelka a majitelka Levandulového údolí.
Produkty z Levandulového údolí z Bio Levandule Chodouňské nyní najdete v kamenných
prodejnách i na e-shopu L’Occitane. Společnost chce podporovat také další aktivity Levandulového údolí. Velký potenciál spojení
obou příběhů a produktů z čisté přírody se
v budoucnu nabízí mj. v oblasti péče o pleť.
Unikátní Levandulové údolí, tříhektarové pole
s 45 000 biolevandulemi, je projekt obou jmenovaných žen, které zde levanduli začaly pěstovat v roce 2014. V manufaktuře v Levandu-

lovém údolí se z levandule v biokvalitě vyrábí
čaje, oleje, koření, sušenky, raw tyčinky
a spoustu dalších zdraví i tělu prospěšných
produktů. Pořádají se zde také nejrůznější
ozdravné procedury nebo workshopy.
Levandulové údolí se nachází ve středočeské
Chodouni, v samém srdci Geoparku Barrandien na bývalých vápencových mořích. Nedaleko naleznete hrady Točník, Žebrák, Křivoklát, Nižbor s keltským oppidem nebo zámek
v Hořovicích. Brdské lesy se tak mísí s opojnou vůní Levandulového údolí a nabízí novodobým poutníkům klid, mír, pohodu, odpočinek, a hlavně zdraví z čisté přírody.

Žena, která se neztratí

Levandule je momentálně nejúčinnějším vědecky prokázaným antidepresivem na světě.
Optimálně podporuje imunitu, léčí a hojí,
protože obsahuje značné množství přírodních antioxidantů, antibiotik nebo antiseptik.
Blahodárně působí na trávicí ústrojí, je vhodná na detoxikaci organizmu, pomáhá při diabetu, nadváze, vysokém krevním tlaku
i cholesterolu. Dezinﬁkuje tělo i duši, stimuluje nervový tonus, ulevuje od trávicích potíží. Její pozitivní účinky na lidské tělo a mysl
znali a využívali už staří Egypťané, Etruskové, Féničané, Řekové, Římané, Arabové
nebo Keltové.
(tz)
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Mastercard: Nejlepší podmínky
pro podnikání mají ženy v Izraeli
Nejlepší podmínky pro podnikání mají ženy v Izraeli. Vyplývá to z nové
studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020 (MIWE 2020),
která porovnává podmínky pro podnikání žen v 58 zemích světa. Na
druhém místě skončily Spojené státy americké, které byly loni první,
následované Švýcarskem. Česká republika je na 45. místě mezi Ugandou
a Nigérii. Celých 87 % podnikatelek podle studie uvedlo, že aktuální
světová pandemie covid-19 nepříznivě ovlivnila jejich podnikání.
Studie Mastercard Index of Women Entrepreneurs (Index žen podnikatelek, MIWE) 2020
již počtvrté upozorňuje na obrovský socioekonomický přínos podnikatelek po celém světě
a poskytuje přehled o faktorech, které ovlivňují či brzdí jejich postup. MIWE 2020 porovnává podmínky žen v podnikání v období před
a po pandemii v 58 zemích, ve kterých žije téměř 80 % ženské pracovní síly.
Ukázkovým příkladem podpory žen v podnikání může být Izrael, který skočil ze 4. místa v roce 2019 na první místo v roce 2020, čímž předběhl Spojené státy americké (ty se loni umístily
na 2. místě). Cílem Izraele je do dvou let zdvojnásobit počet žen na pozici podnikatelek. Za jeho prvním místem v žebříčku stojí velká podpora malých a středních podniků, v čemž se
loni vyšplhal na 1. místo oproti 42. místu v předloňském roce. Podobný skok zaznamenalo
Švýcarsko, které si loni v oblasti podpory ze
strany státu vůči malým a středním podnikům
zlepšilo pozici z 11. místa na místo 3.
Na vysokých příčkách indexu se umístily i země s obecně nižší životní úrovní, jako například Malajsie (26), Botswana (31), Mexiko (34)
či Uruguay (35). Česká republika v roce 2020
skončila 45. místě mezi Ugandou a Nigérii.
Aktuálně je v Čechách podíl žen mezi majiteli
podniků 23,3 %.
Umístění v žebříčku
závisí na porovnání tří faktorů:
1. Pokrok v ekonomickém a profesním posta-

vení žen jako podnikatelek, lídrů a profesionálů.
2. Dostupnost znalostních a ﬁnančních prostředků – míra pokroku vyššího vzdělávání
žen, míra a úspěšnost při žádosti o podnikatelské půjčky a úroveň podpory ze strany
státu.
3. Faktory podporující podnikání – míra podnikatelských a socioekonomických podmínek umožňující ženám úspěšné podnikání.
Podle prvního parametru skončila Česká republika až na 49. místě. Co se týče dostupnosti znalostních a ﬁnančních prostředků, bylo
Česko 41. V oblasti faktorů podporujících
podnikání se Česká republika umístila na
29. místě.

16

Studie poskytuje také analýzu následků pandemické krize na pracující ženy ve světě
a zdůrazňuje efektivní podpůrné metody k obnovení či udržení práce. I když se mohou
v různých zemích lišit, jako nejefektivnější se
prokázala být pomocná opatření pro malé
a střední podniky – od platových dotací a dovolenkových schémat až po ﬁskální výpomoc.
„Krize vždy odhalí nedokonalosti systémů
a covid se o to řádně postaral. Byli jsme svědky šokujících rozdílů mezi muži a ženami, kterým ženy v businessu čelí. Ale na rozdíl od jiných ekonomických krizí dal covid vládám,
které se na to dostatečně zaměřily, příležitost
k uskutečnění pozitivních změn,“ řekla Sue
Kelsey, výkonná viceprezidentka pro globální

spotřebitelské produkty a ﬁnanční začlenění
Mastercard.
Prostřednictvím této studie se Mastercard zavazuje vládám, podnikům a jednotlivcům poskytovat informace, které poslouží při rozhodování a implementaci podpory rovnoprávnosti
pohlaví v podnikání. Loňská zpráva šíří jednu
z mnoha částí její mise, která se snaží o pokrokovost a podporu znevýhodněných osob –
v roce 2020 rozšířil Mastercard svůj závazek v oblasti ﬁnančního začlenění o cíl do roku 2025 přivést do digitální ekonomiky miliardu fyzických osob a 50 miliónů mikro a malých
podniků. Součástí tohoto závazku je poskytování přímé pomoci 25 miliónům podnikatelek
v podobě ﬁnanční podpory, mentoringu či
technologií, které podpoří jejich podnikání.
Celosvětově podporuje Mastercard dívky se
zájmem o vědecko-technické obory. Jedním
z projektů je například Girls4Tech, díky kterému má Mastercard za cíl vzdělat až pět miliónů žen a dívek do roku 2025. Programu se za
šest let svého fungování doposud zúčastnilo
již 800 000 dívek z 27 zemí všech kontinentů.
Další projekty Mastercard realizuje například
v Africe a Mexiku.
(tz)

Pořadí zemí Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020:
pořadí MIWE

Izrael
USA
Švýcarsko
Nový Zéland
Polsko
Velká Británie
Kanada
Švédsko
Austrálie
Španělsko
Francie
Portugalsko
Dánsko
Malajsie
Německo
Belgie
Botswana
Maďarsko
Mexiko
Uruguay
Rumunsko
Itálie
Uganda
Česká republika
Nigérie
Bangladéš

hodnocení MIWE

2020

2019

% změna 2019–2020

2020

2019

% změna 2019–2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
20
26
28
30
31
33
34
35
40
42
44
45
46
58

4
2
11
1
16
8
3
25
9
14
19
13
17
26
28
21
20
41
38
31
34
47
43
45
46
57

+3
0
+8
-3
+11
+2
-4
+17
0
+4
+1
-6
-3
0
0
-9
-11
+8
+4
-4
-6
+5
-1
0
0
-1

74,7
74
71,5
70,1
68,9
68,7
68,6
68,3
67,5
67,3
65,1
64,9
64,9
63,7
63
62,8
62,4
62,3
62,1
61,3
58,2
57,2
56,1
55,9
54,9
36,4

68,3
69,9
65,2
70,7
64,5
65,5
69,5
62,6
65,4
64,9
64,4
64,9
64,5
62,2
61
63,3
64,1
57,4
58,9
60,4
60
53
56
55,6
54,5
35,4

9,40
5,90
9,70
-0,80
6,80
4,90
-1,30
9,10
3,20
3,80
1,20
0,00
0,70
2,30
3,30
-0,90
-2,60
8,40
5,50
1,50
-3,00
7,90
0,10
0,50
0,80
2,70
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V Česku našla smysl života,
rodinu, práci i domov
Víme, jak se u nás žije Vietnamcům?
Mnozí je znají doslova z každodenního
života jako prodejce spotřebního zboží
nebo potravin, jako podnikatele,
kteří svojí houževnatostí dosáhli
obdivuhodných výsledků. Třeba
na začátku koronavirové pandemie
dokázali zorganizovat šití a distribuci
tolik potřebných roušek. Abychom
alespoň malinko nahlédli do soukromí
vietnamské komunity, požádali jsme
o rozhovor tlumočnici a manažerku,
paní Binh Smržovou.
Jak jste se dostala do České republiky
a naučila češtinu?

Nedostala jsem se sem náhodou. Do zahraničí
byli vysíláni ti, kteří mohli dobře reprezentovat svou vlast. Patřili sem vynikající žáci nebo
děti z předních rodin, převážně válečných
hrdinů. První školáci z Vietnamu přicházeli
od počátku šedesátých let minulého století.
Do ČSSR jsem přijela jako sedmnáctiletá v roce 1972 poté, co jsem s vynikajícím prospěch
ukončila střední školu.
Co vás vedlo ke zvolení profese překladatelky?

Už ve vlaku z Vietnamu jsem tlumočila z ruského a čínského jazyka skupině 124 vietnamských studentů, kteří se mnou cestovali do Československa. Po studiu na vysoké škole jsem
se dostala na jednoletou praxi v hnědouhelných dolech v Bílině. Tehdy jsem snila o tom,
co mohu udělat pro svou zemi. Třeba bych
mohla pomoci řešit nedostatek pitné vody nebo zlepšit kvalitu ovzduší ve Vietnamu. Vystudovala jsem totiž obory životní prostředí
a zdravotnictví na stavební fakultě. Na studij-

ním oddělení Velvyslanectví VSR v Praze rozhodli, že se mám vrátit do Vietnamu a nastoupit na jazykovou školu v Hanoji. Poté jsem se
tři roky věnovala přípravě studentů, kteří měli
být vysláni do zahraničí. Zpátky do Československa jsem se opět vrátila v roce 1983 a začala pracovat jako tlumočnice slovensko-vietnamského jazyka. Působila jsem jako vedoucí
nejpočetnější skupiny vietnamských žen ve věku 17 až 45 let v podniku MDŽ Bratislava. Po
třech letech jsem se dostala do textilky ve
Varnsdorfu, kde jsem se stala vedoucí party
vietnamských pracovníků a současně členkou
personálního odboru v tomto podniku.
Tady jsem se i vdala do Liberce, mým manželem se stal Čech. Ale ve studiích jsem pokračovala dál. V letech 1988–1989 jsem vystudovala
češtinu při zaměstnání jako úřednice na personálním oddělení v liberecké Textilaně. Dostala
jsem na starost zahraniční pracovníky nejen
vietnamské, ale i polské a kubánské národnosti.
Působila jsem také jako tlumočnice do vietnamštiny. Po sametové revoluci jsem začala tlumočit a překládat pro lidi v uprchlických táborech, pro soudy a další státní organizace obou
států, tedy ČR a VSR.
S čím jste se na počátku profesní dráhy potýkala a co nebo kdo vám nejvíce pomohl?

Jak jsem už zmínila, tlumočnickou práci jsem
začala prakticky dělat od prvního kroku na
cestě do Československa. Mám za to, že jsem
to patrně měla napsané ve své knize osudu.
Moc jsem chtěla pomáhat a radit Vietnamcům
v ČR, aby se co nejlépe a nejrychleji sžili s českým prostředím a mohli zde spokojeně žít
a pracovat.

Binh Smržová

žertem říkám: Když se za mnou zavře rakev,
tak ještě potom někdo přiběhne a zeptá se mě:
„Co ten úřad píše, prosím? Mám tu doporučený dopis.“ Náznakem podstaty toho všeho může být poslední věta z předchozí odpovědi. Je
to svým způsobem srdeční záležitost, vím, že
mohu být užitečná, že to, co dělám, má smysl.
Jaké máte plány v dalších letech, jak chcete své dovednosti dál rozvíjet?

Do budoucna bych se ráda spojila se svými kolegy, abych mohla vytvořit něco jako životní
„příručku“ pro Vietnamce žijící v Česku. A rovněž chci podporovat vietnamské podnikatele
a pomáhat jim, jak jen to bude v mých silách.
Už jsem v důchodu, ale pořád mám co dělat.
Čím jsou vám české prostředí a Češi blízcí?
A setkala jste se s projevy xenofobie a diskriminace?

Co tedy pro vás tlumočení znamená?

Tlumočení a překládaní už asi budu dělat do
konce svého života. Našim vietnamským lidem

Dá se říci, že zde žiji už více než půlku svého
života, navíc mám českou rodinu, s prostředím
české země jsem spjatá. Někdy se stane, že se
setkám s určitým nepřátelstvím. V obchodním
centru v pražském Chodově ke mně jednou
přišel starší nervózní pán a nadával mi: „Hele,
Vietnamčino, kdy se všichni stáhnete pryč?“
V klidu jsem mu odpověděla: „Jsem taky český
občan a nikam neodjedu.“ Lidé okolo sledovali,
co se bude dít. Ten naštvaný pán jen něco zamumlal a nechal mě být. Má mladší dcera má
více asijských rysů. Je krásná, ale ve škole se potýkala se šikanou od spolužáků a musela jsem
to mnohokrát řešit s její třídní učitelkou. Ale
vše se změnilo k dobrému. Pavlína už je vdaná,
má dvě děti se svým spolužákem z vysoké školy
a podnikají ve společné IT ﬁrmě. Druhá dcera
Daniela je známá talentovaná fotografka.
připravil Pavel Kačer

Žena, která se neztratí
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Equa bank nabízí fond se zaměřením na zdravotnictví
Equa bank reaguje na aktuální zájem
investorů o tituly z odvětví zdravotnictví
a rozšiřuje nabídku fondů o globální akciový
fond NN (L) Health Care. Ten investuje
do společností, které podnikají v odvětví
zdravotnického vybavení a služeb,
výzkumu, vývoje, výroby a prodeji léků či
biotechnologických produktů. Další novinkou
Equa bank je vyhodnocování souladu mezi
investiční preferencí klienta a produktovými
vlastnostmi nabízených investičních fondů.
Klienti si nyní tento soulad mohou ověřit
v investiční aplikaci Equa bank.

„Zařazením fondu NN (L) Health Care do své
nabídky reagujeme na zvýšený zájem investorů
o oblast zdravotnictví, který je vyvolán aktuální
situací spojenou s pandemií covid-19 a hledáním efektivní vakcíny. Pro investory je toto odvětví atraktivní i díky širším globálním trendům, které souvisejí se stárnutím populace
a s tím spojením požadavkem na zlepšování

zdravotních služeb,“ řekl David Kögler, ředitel
investičních produktů Equa bank. Globální akciový fond zaměřený na sektor zdravotnictví
NN (L) Health Care má široce diverziﬁkované
portfolio. Ze zemí převažují USA, fond však investuje rovněž do vybraných evropských a japonských společností. Z pohledu sektorového
složení dominují společnosti z odvětví farmacie
a zdravotnického vybavení. Fond má již mnohaletou historii – vznikl v roce 1996 – a dlouhodobě udržuje svůj růstový trend. Aktuálně má fond
pod správou zhruba 300 miliónů USD. Fond využívá strategie tzv. stock-pickingu, tedy vybírá
konkrétní akciové tituly, které nakoupí do svého
portfolia. Fond patří do vyšší rizikové skupiny 6
(podle stupnice SRRI od 1 do 7), a je tedy určen
zejména dynamickým investorům s delším časovým horizontem, kteří hledají sektorovou diverziﬁkaci investičního portfolia. Minimální doporučený investiční horizont je pět a více let.
V portfoliu fondu jsou zastoupeny například
ﬁrmy Johnson & Johnson, Medtronic, AstraZe-

Fejeton

Beton
Jak člověk spolehlivě pozná, že stárne? Začne
kritizovat mladé. Nezamlouvá se mu, že se
dnešní mládež neumí chovat, nepozdraví, myslí jen na zábavu, vůči ostatním se staví přezíravě, nic nezná, ničemu pořádně nerozumí, ignoruje zavedené pořádky, a uzavřela se do světa
svých počítačů, mobilů a sociálních sítí. Má pocit, že celý svět se změnil k nepoznání a míří do
záhuby. To, co mu bylo blízké, zmizelo a nikdy
se nevrátí. Prostě nic nového pod sluncem,
v tomhle přesvědčení nás utvrzovali už staří
Řekové!
Jenže pak si povšimne, že všechno nové nemusí
vypadat jen černě. Jakousi naději zahlédne na
svých dětech a vnucích, na těch nejbližších.
Doslechne se, že v novém století se prý rodí indigové děti, světlé bytosti s duchovní aurou, jež
se mají stát lepší budoucností planety. Že by na
tomhle „šprochu“ bylo pravdy aspoň trochu?
Možná.
Matouš bylo dlouho očekávané vnouče. Stal se
prvním, a možná i jediným pokračovatelem
rodu. Celá armáda babiček, tetiček, dědů
a strýčků ho léta netrpělivě vyhlížela, a když
poprvé otevřel oči, vrhla se na něj jako na Krista Spasitele. Konečně měli vytoužený objekt,
jenž mohli hýčkat, rozmazlovat, usilovat o jeho
pozornost a lásku, zahrnovat ho vším, co by
mu udělalo radost. Byl to středobod jejich vesmíru, malým sluníčkem, okolo nějž se točilo
naprosto vše.
Jenže chlapce to brzy přestalo bavit. Měl o svém
poslání jinou představu než být všemi opečovávaným a zhýčkaným jedináčkem. Sotva udržel
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kladívko v ruce, už se ho nepustil. Chtěl totiž
být jako jeho táta, workoholik.
Sotva přijeli na chalupu, převlékli se hoši do
„pracáků“ a pustili se do práce. Spolu otloukali
omítku, řezali prkna, vrtali, přitloukali a šroubovali. Matouš se učil velmi rychle, bylo na
něm znát, že měl po kom zdědit šikovnost
a pracovitost. Až musela zasáhnout maminka.
Po obědě ho hnala přes zřejmý odpor potomka
„na kutě“. Tehdy se proslavil větou: „Já nechci
jít spát, chci pracovat!“
Když polední spánek neusmlouval, s o to větší
vervou se potom pustil do díla. Jak rostl, stala
se mu tahle záliba potřebou. Nemluvil o tom,
jak se těší na den, kdy půjde poprvé do školy.
Místo toho pracoval s heverem, povoloval šrouby na kolech, utahoval závity, oháněl se s pumpičkou. Zvlášť ho naprosto fascinovaly pneumatiky. Za odměnu ho vzali rodiče do

neca, Abbvie nebo Gilead Sciences. Mnohé
z těchto ﬁrem jsou známé díky vývoji vakcíny
proti covid-19. „Abychom usnadnili klientům
orientaci v nabídce fondů, upravili jsme svou
investiční aplikaci. Ta na základě odpovědí
v investičním dotazníku umí zobrazit, nakolik
je daný investiční fond v souladu s investičními
preferencemi klienta. Pokud vznikne nesoulad,
upozorní klienta na případná rizika vyplývající
z tohoto nesouladu,“ řekl David Kögler.
Zájemce si může vybrat z nabídky životních situací, které chce investicí řešit. V nabídce se
zobrazují typické cíle, jako jsou například
zhodnocení úspor nebo tvorba ﬁnanční rezervy. Pomocí investiční kalkulačky si klient může
svůj cíl libovolně upravovat tak, aby nejlépe vystihoval jeho potřeby. Investovat přitom může
do nabídky 38 korunových fondů pokrývající
globální i regionální akciové a dluhopisové
trhy od renomovaných a důvěryhodných
správcovských společností – BNP Paribas AM,
Fidelity a NN IP.
(tz)

pneuservisu, kde hodiny sledoval, jak se přezouvají zimní gumy, opravují, nafukují, montují
a vyvažují pláště...
S Vánocemi, narozeninami a svátky byla vždycky potíž. Celé příbuzenstvo se předhánělo
v tom, kdo mu přinese lepší dárek. Jenže co
koupit klukovi, který si moc nehraje s autíčky
a vláčky, ale raději koulí pneumatiku a míchá
maltu? Když se opět přiblížil Štědrý den a my
stále nevěděli o vhodném daru, obrátili jsme se
s prosbou na jeho rodiče. Čím dítko obšťastnit?
Co by ho nejvíc potěšilo, po čem opravdu z celého srdce touží?
Pak nám přišla překvapivá odpověď e-mailem.
Byl v ní nákres šroubů a tabulka s rozměry.
Děcku bychom se nejlépe zavděčili sadou vrutů
torx, protože zjara se bude na zahradě montovat ze dřeva dětský domek. A Matouš se už nemůže dočkat okamžiku, kdy bude se šroubovákem stavbě asistovat. Dostal celou krabici
spojovacího materiálu.
Nejlepší však přišlo nakonec. Když jsme se ptali, co letos dostal od Ježíška, Matouš hrdě odpověděl: „Beton!“ To už se babička neudržela
a rozesmála se na celé kolo. Představila si pod
stromečkem pytel cementu nebo rovnou betonový kvádr. Chlapec se však pochopitelně urazil a opáčil: „Tak abys věděla, už ti nic jinýho
neřeknu.“ A se vztyčenou hlavou odkráčel středem. Celý večer s námi nepromluvil. Jak jen ti
staří lidé jsou hloupí, myslil si.
O mladou generaci, která to tu jednoho krásného dne převezme po nás, už vůbec nemám nejmenší obavy. Že mi současná mládež přijde
rozjívená, praštěná a samolibá? Ale my jsme jako puberťáci nebyli jiní. Ale až malí vyrostou
z „telecích let“, naprosto nepochybuji, že si s životem poradí stejně dobře jako my. A možná
mnohem líp.
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Pavel Kačer

při čaji

Rekordní nákupy pro zlepšení imunity
S pandemií koronaviru lidé bojovali
i jídlem, ukázaly hypermarkety Globus
v meziročním srovnání prodeje. Ten
potvrdil, že loni byl v měsících pandemie
covid-19 rekordní zájem o alternativní
potraviny, zeleninu a ovoce.
Alternativní potraviny, potraviny s vitamíny,
vlákninou a minerály končily v košících zákazníků v Globusu nejvíce, když stoupaly křivky
pandemie covid-19. Těchto potravin má Globus ve speciální sekci Zdravý svět přes 1200.
Ty si našly zákazníky mezi lidmi s potravinovou intolerancí, ale také těmi, co vyznávají
zdravý životní styl, a v posledním roce je i více
těch, co chtějí posilovat svou imunitu. „Zájem
o potraviny ze Zdravého světa přesně kopíruje
vývoj pandemie. Loni v únoru si nakoupili zákazníci ve Zdravém světě o 16 % a v březnu
o 12 % víc potravin než ve stejných měsících
předloni, velký skok zájmu o tyto potraviny
nastal opět od října. Jde o neobvykle vysoké
meziroční nárůsty,“ potvrdila Lutﬁa Volfová,
vedoucí externí komunikace Globusu. Celkem
loni v Globusu Zdravý svět pak nakoupili zákazníci o 8,8 % potravin více než v roce 2019.
Snaha o zdravější jídelníček neskončila u ČeINZERCE

chů nákupem alternativních potravin. Vlny
pandemie kopíruje i zájem o ovoce a zeleninu.
Částečně na to měly vliv i home office a to, že
děti byly doma. Ale trend také naznačuje, že
v období pandemie Češi vyslyšeli veřejný apel
na dodržování zdravého životního stylu
a konzumaci vitamínů. „V únoru a listopadu
byly nárůsty prodeje ovoce a zeleniny 12 %,
a za nimi stojí z většiny citróny, mandarinky,
pomeranče a jablka, tedy plody, které jsou všeobecně známé jako zdroje vitamínů,“ řekla
Lutﬁa Volfová.

Globus tento vývoj dovedl k myšlence, že zákazníkům výběr usnadní. Běžně obchodníci
každý rok v lednu nabídnou ve svých letácích
tipy na potraviny vhodné k redukci váhy po
svátcích, letošní leden se ale Globus rozhodl
orientovat nabídku na posílení imunity. „Jsme
přesvědčeni, že to bude vítáno, dnes víc, než
kdy jindy lidé na své zdraví dbají,“ uvedla
Lutﬁa Volfová a doplnila, že jen za minulý rok
ve Zdravém světě Globus rozšířil sortiment
o 300 položek a stále hledá nové dodavatele
a produktové novinky.
(tz)

