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Kolagen pro zdraví, krásu i radost ze života
Kolagen je bílkovina, jeden z nejdůležitějších stavebních bloků kůže. Od 25. roku našeho života množství kolagenu klesá a naše
pokožka ztrácí pružnost, pevnost a odolnost. Pokud jí ale kolagenní peptidy opět dodáte, vrásky a linky budou méně
výrazné. Oslo Skin Lab The Solution je řešení. Jde o stoprocentně čistý hydrolyzovaný kolagen. Nemá chuť ani
vůni. Díky tomu ho můžete smíchat s jakýmkoli jídlem nebo pitím. Je balen do jednotlivých sáčků.
Kolagenní peptidy s prokázanými účinky:
Průměrné snížení hloubky vrásek kolem očí o 20,1 % po osmi týdnech užívání
● Zlepšení elasticity pokožky po čtyřech týdnech užívání
● Po šesti měsících užívání snížení stupně celulitidy a zpevnění pokožky
●

osloskinlab.cz

při čaji

Cílem je podnikatelky povzbudit:
soutěž Hvězda a Hviezda GERnétic 2021 odstartovala
Kosmetický obor,
zejména v případě
salónní péče, nezažívá
jednoduchou dobu.
I proto chce ﬁrma
LK SERVIS, která
zastupuje francouzskou
kosmetiku GERnétic na
českém i slovenském
trhu, podporovat ženy
podnikající v oboru
salónních služeb. Už
po třetí vyhlásila
soutěž, která v České
republice nese název
Hvězda GERnétic
Česko 2021 a na Slovensku obdobně Hviezda GERnétic Slovensko 2021. Možnost
přihlásit se do tohoto klání mají kosmetičky od počátku března. Hlavním cílem
soutěže je podpora, inspirace a motivace v dalším profesním rozvoji, hledání
příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností, které pomohou zachovat pozitivní
přístup v podnikání navzdory nepřízni. Rodina GERnétic, to jsou silné příběhy
o odvaze, schopnosti překonávat překážky, snech a jejich naplnění.
„Jsme velice rádi, že jsme mohli soutěž uspořádat. Cítíme, že je třeba celou komunitu Gerneticienne, našich obchodních partnerů, kteří
dopřávají ve svých salónech klientkám a klientům nevšední zážitky pro krásu a zdraví pleti,
povzbudit. Snažíme se pozornost nasměrovat
na inspirativní výzvy, které dají kosmetičkám
pracujícím se značkou GERnétic další motivaci a chuť se rozvíjet. Třebaže se může toto období zdát jako nepříznivý čas, nemusí tomu
tak být. Dává obrovský prostor pro vzdělávání,
rozvoj kompetencí, plánování, inovace v salónu nebo zapojení nových technologií a komunikačních kanálů do podnikatelských aktivit.
Je to výzva, která každého jednoho z nás může
nasměrovat na zcela novou cestu, takovou,
abychom našim klientům dokázali být blíže
i jinými prostředky, než jsme doposud byli
zvyklí,“ komentovala otevření nového ročníku
Ing. Andrea Trčková, výkonná ředitelka společnosti LK SERVIS/GERnétic, hlavní porotkyně soutěže.
Soutěž má v Česku i na Slovensku stejná pravidla. Nejprve je třeba podat přihlášku, která
je dostupná na www.gernetic.cz v sekci pro
profesionály. Kosmetička si vybere kategorii,
ve které chce soutěžit. Poté prochází účastnice tříkolovým hodnocením. Porota složená
z deseti interních a externích odborníků se
zajímá podle vybrané soutěžní kategorie
o znalosti, které jsou prověřeny také odborným testem Aleny Kimlové, hlavní ﬁremní
kosmetičky a školitelky GERnétic. Dále porota prochází popisy úspěšných příkladů z praxe, konkrétní příklady komunikace salónu
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a na základě anketních otázek posoudí aktivitu kosmetiček v rámci celé komunity. Výsledky jsou průběžně hodnoceny. Na jejich
základě účastnice postupují do třetího kola,
kde budou kosmetičky odpovídat na speciální dotazy odborné poroty. Vybraní porotci
také absolvují a posoudí profesionalitu při
salónním ošetření a celkovou komunikaci
s klientkami a klienty.
Uspět mohou Gerneticienne
v pěti kategoriích:
1. Absolutní vítězka soutěže: titul Hvězda

GERnétic Česko 2021 a titul Hviezda
GERnétic Slovensko 2021
2. Odborné znalosti GERnétic: Jsem mistr
ve svém oboru
3. Příklady dobré praxe: Změna v mém salónu
znamená úspěch
4. Komunikace salónu: Vím, jak na to, abych
byla vidět
5. Podpora komunity: Jsem součástí
kosmetické rodiny Gerneticienne

tem podepisovali smlouvu o zastoupení. Za
tu dobu jsme se rozrostli, pronikli na Slovensko, přitahujeme pozornost osobností, které
touží své podnikatelské aktivity spojit jak
s rovinou zdravého životního stylu, tak s rovinou krásy. Jsem hrdý, že spolupracujeme
s mnoha báječnými Gerneticienne, které nás
reprezentují a činí GERnétic na našem trhu
výjimečným. Jsem hrdý, že jsou tyto ženy
odvážné a jsou nám věrné i v současné době,
která je velmi náročná. Jejich odvaha může
být inspirací pro celou komunitu Gerneticienne, ale také pro mnoho dalších, které si
přejí osamostatnit a rozlétnout se za svými
sny prostřednictvím podnikání,“ uvedl majitel ﬁrmy LK SERVIS Mgr. Ladislav Kavan,
hlavní porotce soutěže.
Přihlášky do soutěže mohou Gerneticienne
posílat do 16. dubna 2021. Soutěže se mohou
opět zúčastnit i kosmetičky, které získaly titul
a ocenění v 1. a 2. ročníku soutěže Hvězda
GERnétic Česko/Slovensko (2017 a 2019).
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční
v září letošního roku.
„Vítězné Gerneticienne se mohou vedle řady
krásných cen od naší ﬁrmy těšit také na dárky
od mediálních partnerů a partnerů soutěže,
jejichž podpory si nesmírně vážíme,“ dodala
Andrea Trčková.
Partnery soutěže jsou:
●

Mgr. Richard Husovský, výživový poradce,
www.richardhusovsky.com
● Správná podprsenka,
www.spravnapodprsenka.cz
● Scrunchie, hedvábné gumičky do vlasů,
www.scrunchie.cz
● Statek Břežany,
www.statekbrezany.cz
● DNAfood, nejen raw čokoláda,
www.dnafood.cz; www.dnax.cz
● Nakladatelství Smart Press s.r.o., knižní novinka Zahrada do vázy,
www.smartpress.cz
● Airtrack – nafukovací žíněnky Airtrax,
www.airtrax.cz
● Vizážistka a vlasová stylistka Kristy,
www.vizazistkakristy.cz
● Rakytníkový e-shop Zdravý rakytník,
www.zdravyrakytnik.cz

Dvě ocenění jsou vždy udělována
jako ceny mimořádné:
●
●

(red)

Síň slávy GERnétic
Mimořádná cena za přínos pro kosmetiku
GERnétic

Významná je soutěž také s ohledem na to, že
značka GERnétic na českém trhu letos oslaví
25 let: „Je až neuvěřitelné, když si vzpomenu,
že to bylo před čtvrt stoletím, kdy jsme se zakladatelem GERnétic Dr. Albertem Lapor-

Madam Business
je mediálním partnerem soutěže
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u piva

Ženy tráví v hospůdkách
víc času než muži
Pivo je národní nápoj Čechů, což stále víc platí nejen pro muže, ale i ženy.
Přišly mu na chuť a zajímají se o jeho výrobu. A když k tomu mají vhodné
prostředí, holdují mu víc než jejich mužské protějšky. V Plzeňském
Prazdroji o tom vědí své, jak vyplývá z odpovědí Ivany Pavlíčkové,
manažerky pro řízení talentů v této společnosti. Co ženám chutná, vědí
nejlépe ony samy. Charakterizovala to výstižně Pavlína Kalousová,
ředitelka ﬁremních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

A chodí ženy s oblibou na pivo i do restaurací a hospůdek?
Pavlína Kalousová: Možná vás překvapí, že

podle průzkumu ppm factum si ženy pivo
mnohem raději dopřejí v restauracích a hospodách než doma. Mohou si totiž u něj popovídat s přáteli. V tom se shodují s muži. Rozdílná
jsou ale jejich kritéria při výběru podniku.
U mužů podle dat Kantaru rozhoduje například teplota piva nebo správná míra. Ženy mají
priority poskládané jinak: vede u nich vstřícnost personálu, čistota a útulnost interiéru
a toalet nebo rychlost obsluhy. Na to, aby prostředí hospod bylo útulné a ženy se v něm cítily dobře, dává Prazdroj velký důraz.
Využívá toho váš marketing?
Pavlína Kalousová: Každoročně investujeme

Ivana Pavlíčková

Pavlína Kalousová

Hlásí se k vám zájemkyně o práci v pivovaru?
Ivana Pavlíčková: Za poslední čtyři roky se
zdvojnásobil počet žen, které se považují za
pivní expertky. Popularita piv u žen roste, 61 %
tvrdí, že jim pivo chutná (to je jen o 13 % méně
než v případě mužů) a rozdíl mezi oběma pohlavími se v posledních letech navíc stále snižuje. A rostoucí obliba piva mezi ženami se
přelévá i do jejich zvýšeného zájmu o tradičně
mužské obory spojené s výrobou piva. Z pivovarnických středních a vysokých škol Prazdroj
v posledních letech přijímá téměř polovinu absolventek. S náborem talentovaných žen nám
pomáhá i dlouhodobá spolupráce s potravinářskými fakultami a speciální tréninkové programy a stáže, které pro studenty a studentky máme. Řada z nich u nás pak zůstává i po
absolutoriu. A všem nabízíme možnost sladit
pracovní a rodinný život.
Kolik žen u vás najdeme a na jakých pozicích?
Ivana Pavlíčková: Celkem nyní v Prazdroji
pracuje třetina žen, stejné zastoupení mají i ve
středním managementu a vedoucích pozicích.
Cílem Prazdroje je tento podíl přirozeně zvyšovat a dosáhnout třetinového zastoupení žen
do roku 2030 i na nejvyšších manažerských
pozicích.

Čemu dávají přednost české konzumentky?
Pavlína Kalousová: U žen se ve spotřebě
v poslední době výrazně prosazují piva nealkoholická, zejména ochucená. Minimálně jednou týdně si je dopřeje 29 % žen, o 11 % více
než v roce 2016, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro Plzeňský Prazdroj. Patříme
mezi největší popularizátory nealkoholických
piv v Česku.

nejen do výčepních zařízení a vybavení restaurací, ale i do úprav jejich interiérů. Loni jsme
vyčlenili desítky miliónů korun na vybavení
zahrádek a letos to plánujeme zopakovat. Samozřejmě, až to situace umožní a hospody se
znovu otevřou. Také jsme rozjeli ve spolupráci
s architekty a hospodskými projekt na úpravy
fasád a exteriérů provozoven. Odebíráme nadbytečné reklamy, děláme přehlednější značení,
odstraňujeme polepy z oken, aby bylo vidět
dovnitř, což preferuje většina hostů. Snažíme
se tak spolu s hospodskými jejich podniky
zpříjemnit uvnitř i zvenku, a to nejen pro ženy.
A podle našich dat to funguje. Investice se
Prazdroji vrací i tím, že ženy dokážou v pěkném prostředí strávit u piva více času než muži. To potvrzuje i průzkum Kantaru: žena, která si jde do hospody popovídat a na pivo, tam
setrvá v průměru o 25 minut déle než muž.
za odpovědi poděkoval Pavel Kačer

To, že se okruh příznivců piva neustále rozšiřuje, jistě přeje i novým pivním chutím
a produktům. Nebo se pletu?
Pavlína Kalousová: Opravdu, významně roste zájem o náš nealkoholický Birell, zvláště
o jeho ochucené varianty. Loni jsme představili čtyři nové příchutě a zaznamenali jsme nový
prodejní rekord. A také díky rostoucí poptávce žen se zaměřujeme na čepované varianty.
Bylo to vidět i loni, kdy se i přes několikaměsíční uzavření hospod a restaurací zvýšil prodej čepovaného Birellu Pomelo Grep o 5 %
a počet provozoven, které jej během letní sezóny nabízely, se zvedl dokonce o 16,5 %. Kromě nealkoholických piv ženy preferují při výběru piva ležáky, ale roste zájem také o tmavá
piva či pivní speciály.

Žena, která se neztratí
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Tepláky to jistí
Napsala mi kamarádka, že stále pracuje z domova, a poznamenala cosi o prohřešcích, které s tím souvisejí:
„O vlasech a ženské péči mi ani raději nemluv... tepláky
to jistí.“ Ťukla hřebík na hlavičku. Ano, slevujeme. Není
se co divit. U sporáku, kde se během home office také
míháme, se v kostýmku chodit nedá. Není potřeba se líčit ani vonět
parfémy. Opodstatnění má plný žaludek dětí, které nemohou do školních jídelen, a útulný domov, který je na bedrech něžného pohlaví co by
samozřejmost. Při fyzické práci musí být holt pohodlí, a oděv takový,
o který se nemusíte bát, že zničíte, sotva se oženete vařečkou. Jenže...
Nechtělo by to přece jen změnu?
Eva Brixi, šéfredaktorka

Tip Grady

Jak prokouknout druhé lidi
Joe Navarro, Marvin Karlins

Chcete být o krok napřed před ostatními a rychle „přečíst“ druhé lidi? Nechte si poradit od Joea Navarra, bývalého agenta kontrarozvědky FBI a uznávaného experta na neverbální chování. V knize vysvětluje, jak
odhalit názory a myšlenky druhých z řeči jejich těla,
ale také jak s její pomocí získat něčí důvěru a podpořit
svou autoritu.

Mnoho z nás začalo pracovat
na home ofﬁce. Čemu vás to
naučilo?
Ing. Petra Kalců
Lázně Lednice, a.s.
ředitelka

Home office se dnes stalo součástí naší
pracovní náplně, a bohužel ani v lázeňství jsme se tomu nevyhnuli.
V našem případě šlo především o zaměstnance z administrace. Naučili jsme se komunikovat online díky nejrůznějším aplikacím. Kladně hodnotím také to, že jsme si velice rychle osvojili a zlepšili PC dovednosti a mnohem více využíváme online prostředí, což je pro nás
pohodlné. Díky práci z domova ušetříme čas, který jsme museli strávit dojížděním do zaměstnání. Avšak práce z domu má i své stinné
stránky, a tou největší je nedostatek osobních kontaktů. Ani nejlepší
videokonference či seminář nemohou nahradit osobní kontakt. Uvědomila jsem si, že pracovní prostředí a osobní kontakty s kolegy či
klienty jsou pro mě velice důležité. Budu doufat, že tohle období je
opravdu jen přechodné a my se brzy vrátíme do běžného pracovního
koloběhu, na který jsme byli zvyklí, jen budeme obohaceni o dovednosti z oblasti IT, které se již stanou součástí naší každodenní práce.

Mělo by v ČR přibývat
podnikatelek a manažerek?
Tomáš Bárta
KRPA FORM, a.s.
výkonný ředitel

Z podstaty věci, předsedkyní představenstva naší společnosti je totiž žena, nemohu odpovědět jinak, nežli ano! A i kdyby nebyla, tak si myslím, že žen
ve vedoucích pozicích oproti minulosti ve ﬁrmách přibývá. Je to dáno
i dobou a možností mužů zůstávat doma na rodičovské dovolené. Ženy se mohou věnovat rozjeté kariéře a muži si mohou odpočinout
s dětmi... Máme doma dva kluky a na mateřské byla manželka. Tímto
bych jí chtěl moc, moc, poděkovat. Moje žena pracuje ve vedoucí pozici nadnárodní společnosti a vím, že si vede velice dobře. Ano, myslím si, že nejen v životě, ale i v práci je dobré, když tyto pozice budou
dobře vyváženy a podíl žen bude o něco vyšší než nyní.
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Jar přichází na trh
s novými kapslemi
V souvislosti s rostoucími ﬁnančními náklady na elektřinu i vodu a touhou po ekologickém chování se nabízí otázka, zda k mytí nádobí využívat myčku, nebo mýt nádobí „po staru“ ručně ve dřezu. I přesto, že během mytí v myčce spotřebováváme kromě vody také energii nutnou
pro ohřev vody a na mytí, čísla z nezávislých studií svědčí ve prospěch
myček. Bylo dokázáno, že především ruční mytí pod tekoucí vodou je
velmi neúsporné – během jednoho takového procesu spotřebujeme až
40 litrů vody, kdežto myčka je schopna si vystačit s pouhými 12 litry na
jeden mycí cyklus. Pokud toužíte po skutečně dokonale umytém nádobí, vyzkoušejte nové kapsle Jar Platinum Plus All in 1 QuickWash od
Procter & Gamble. Ty umí rozložit nejen odolné zbytky jídla, ale pomáhají odstranit zašedlost, a obnovují původní krásný lesk nádobí. Složení
kapslí je inovované, obsahuje enzym a další účinné složky, které zvyšují
účinnost mytí, protože fungují i při nižší teplotě.
(tz)
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unikátní úspěch

Již potřetí mezi nejlepšími
českými podnikatelkami
Jako jediná žena
v České republice se
může pochlubit třemi
významnými úspěchy
v prestižní soutěži
Ocenění Českých
Podnikatelek jednatelka ﬁrmy
AC-T servis, spol. s r.o., z Prahy
Ing. Jana Erbová. Koncem loňského
roku dosáhla opakovaně významného
ohodnocení v kategorii Velká
společnost, když se tentokrát umístila
na druhé příčce. V minulých ročnících
získala dvakrát první místo, v roce 2009
v kategorii Malá společnost, v roce 2014
v segmentu Velká společnost.
Česká rodinná ﬁrma
píše svůj příběh už víc než 20 let

Jako obchodní ﬁrma působí AC-T servis na
trhu přes 20 let. Vyproﬁlovala se jako velkoobchod s dveřním kováním a nejrůznějšími doplňky ke dveřím, posléze přidala také výrobu
vložek a systém generálního klíče. Exportuje
na Slovensko a do Maďarska. Od roku 2014 je
rovněž výhradním distributorem švédských
prémiových značek pracovních oděvů Snickers Workwear a prvotřídního nářadí Hultafors jak pro Českou, tak Slovenskou republiku,
a to pod značkou PROFI ODĚVY.

mnohé společné: každá z nás do tohoto počínání vkládá kus sebe sama, kus svého srdce, “ řekla Jana Erbová.
Rok 2020 byl pro podnikání zkouškou,
ale poskytl nám prostor ujasnit si priority

Během slavnostního online přenosu z vyhlášení výsledků se oceněné osobnosti také zamýšlely nad zkouškami, které jim loňský rok přinesl.
Svět se změnil a obchod nezůstal ušetřen.
Mnoho významných lídrů nejen z tohoto prostředí, ale také z dalších oborů, to vedlo ke
zhodnocení trendů, vývoje ekonomiky i spotřeby nebo rovnováhy mezi pracovním a osobním
životem. „Loňský rok přinesl i do našeho rodinného podnikání, jehož se účastní již také
náš syn i dcera, řadu nových prvků. Tím, že
jsme museli omezit osobní kontakty a více jsme
se zdržovali ve ﬁrmě nebo pracovali na home
office, jsme měli větší množství času k přemýšlení, ujasnění si priorit týkajících se našich obchodních aktivit. Mohu říci, že od loňského jara jsme ﬁrmu ozdravili a práci zefektivnili.
Přestali jsme tolerovat neproduktivní články ve
ﬁrmě, se zaměstnanci jsme komunikovali více
než kdy dříve,“ podotkla Jana Erbová.

AC-T servis vybudoval centrálu v Praze Horních Počernicích, která slouží i jako showroom a prodejna pro obě větve nabízených
výrobků a služeb. Dále provozuje prodejny
PROFI ODĚVY v Ostravě a Brně. „Rok 2020
nám nastínil, jak může být prodej v kamenných obchodech zranitelný a s čím vším je
nutno dnes počítat. I když jsou tyto prodejny
v naší strategii klíčové vzhledem k sortimentu,
který máme, požadavky trhu ukázaly, že musíme nepřetržitě zdokonalovat i náš e-shop,“
sdělila Jana Erbová.
Společnost AC-T servis je důkazem toho, že
podnikat lze bez faulů, ostrých loktů s důrazem
na etiku a dobré vztahy podložené vstřícností.
„Také se nám potvrdilo, že učit se musíme stále
a rovněž je nutné ještě pečlivěji naslouchat zákaznické obci. Ať to jsou jednotlivci, například
řemeslníci, anebo designová studia, výrobci
dveří či obchodní řetězce. Cestu k nim a jejich
důvěru jsme si získávali postupně, a to poctivou a tvrdou prací, seriózním přístupem. Naší
ﬁlozoﬁí je budovat kvalitní a trvalé partnerské
vztahy jak s odběrateli, tak dodavateli. Jedině
takový styl podnikání nám dává smysl,“ vysvětlila Jana Erbová.
(tz)

Ocenění přijaté s pokorou

Podmínky soutěže Ocenění Českých Podnikatelek loni splnilo 32 598 kandidátek. Z nich bylo na základě ratingu nominováno 1411 semiﬁnalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky
a do ﬁnále se pak probojovalo 56 podnikatelek.
Jejich obrat v roce 2019 dosáhl 2,2 miliardy Kč
a zaměstnávaly zhruba 900 lidí. Tři čtvrtiny
společností vlastněných ﬁnalistkami tohoto
ročníku jsou rodinnými ﬁrmami.
Projekt již 13 let představuje příběhy úspěšných
žen, které se v určité fázi svého života rozhodly
postavit se na vlastní nohy a rozjet svůj business. Také loni převzalo nad projektem OCP
záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Ocenění Českých Podnikatelek průběžně podporuje seberealizaci žen, jejich skvělé nápady,
popularizuje výsledky jejich práce. Je průkopnickou iniciativou v hledání výjimečných osobností na domácím trhu. „Již třetího ocenění
v uvedené soutěži si nesmírně vážím, udělalo
radost nejen mně osobně, ale celé naší ﬁrmě. Je
také vlastně poděkováním všem loajálním zaměstnancům. Ocenění jsem přijala s pokorou,
protože vím, že je nás, žen, které jsme spojily
svůj život s podnikáním, již hodně, a že máme

Ing. Jana Erbová

Žena, která se neztratí
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Jsem člověk naděje
S Mgr. Miluší Horskou, senátorkou a ředitelkou Základní a Praktické školy Svítání
v Pardubicích, jsem se seznámila na jednom z Inspiromatů PhDr. Lenky Tomešové
v Praze. Inspiromat je cyklus setkávání žen v manažerských a podnikatelských
rolích. Výjimečných postav, které svými příběhy přesvědčují ostatní, že
seberealizace žen má smysl, že jsou to právě ony, které dokážou přinést do světa
businessu nové, svěží myšlenky, překvapivé nápady, příklad toho, že se dá mnohé
kolem nás měnit za asistence obrovské fantazie, s nasazením vlastního srdce,
navzdory překážkám, které se zdají být nepřekonatelné. Právě Miluše Horská měla
nad dosavadními Inspiromaty svoji záštitu. Jako výrazná osobnost, která se svými
názory netají, která se je snaží obhájit. A protože se loni žádný Inspiromat nemohl
kvůli koronaviru uskutečnit, pozvala jsem Miluši Horskou alespoň na stránky
Madam Business. Ta je totiž mediálním partnerem cyklu Inspiromat:

úrovních se s kolegy věnujeme zahraniční politice. Pořádám slyšení a konference, takzvaně
otevírám dveře lidem, kteří by se nepotkali,
když se děje nějaké bezpráví. Podáváme s kolegy ústavní stížnosti, volíme představitele do
různých státních institucí. Lidem z regionu se
snažím přinést pomoc, radu, ať se týká čehokoliv. Regionálním kulturním aktivitám otevírám dveře do Senátu, ať už jde o výstavy, nebo
hudební vystoupení. Do svých volebních obvodů přivážím osobnosti z celé ČR.
Jste však také ředitelkou Základní a praktické školy Svítání, která pečuje o hendikepované děti. Proč jste zvolila právě tuto
cestu?

Osud? Moje matka pracovala v psychiatrické
léčebně a k nám domů chodili pacienti docela
běžně. Byli zavření v lesích, starých zámcích,
aby nekazili pověst socialistické společnosti.
Bylo to ve mně, ale studovat zdravotní školu
jsem tehdy nemohla. Tak se ze mě stala učitelka, která se posléze vrhla na speciální pedagogiku. A odtud už je jen krok do Svítání, kde
působím 30 let. Dnes jsme ve svém oboru známí i po republice. Založili jsme obecně prospěšnou společnost a přestavujeme starou
klášterní školu v Pardubicích, kde rozšíříme
naše služby. Tato cesta mě nesmírně naplňuje.
Ostatně – jak se dá právě taková škola
dnes řídit? Co všechno vám koronavirová
krize dala, co naopak vzala? V jakém smyslu vaše manažerské dovednosti ovlivnila?

Mgr. Miluše Horská
V politice se pohybujete už hodně dlouho.
Co je pro ženu v takové roli nejtěžší?

Zůstat ženou v mužském světě, a při tom politiku ovlivňovat. Žena bez emocí je chladná,
žena příliš emotivní je k smíchu. Je náročné
ustát totální nedostatek času a pořád řídit sama sebe. Být stále příjemná i na pohled, a přitom neošidit žádný program. A někdy je těžké
zůstat nad věcí, když do vás perou sprosťáci
a hrubiáni, co vás vůbec neznají.
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Nyní působíte jako senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko. Jaké je hlavní
těžiště vašich aktivit?

Věnuji se vzdělávání, sociální problematice
a ještě zdravotnictví. Je to vlastně taková mezirezortní spojnice. Svoláváme odborníky, kteří se nejdříve nechtějí dohodnout, pak začnou
hledat cesty. Když ale jejich návrhy dáme do
zákona, může se stát, že je nakonec většina
stejně odmítne. Na různých bilaterálních

Přesvědčila jsem se, že na postižené lidi není
stále dobře vidět, stále se na ně lehce zapomíná a loni na jaře to vypadalo, že speciální školy
se ve jménu viru ani neotevřou. Na vzdělávacím výboru v Poslanecké sněmovny jsem si od
některých poslanců, lékařů vyslechla, kolik
mrtvých přibude, pokud se speciální školy
otevřou. Naštěstí vytrvalá a správná komunikace přinesla novou zkušenost, že až do současného lockdownu naopak jako jedny z mála
zůstaly speciální školy otevřené. Pandemie
přinesla i tu zkušenost, že lidé s postižením
nemohou zůstat v této době bez pomoci školských a sociálních služeb. Není možné je jednoduše „z hygienických důvodů“ uzavřít.
Škola se nyní řídí snáz. Nemůžeme organizovat žádné aktivity, na kterých u nás bývá plno.
Kantoři jsou doma nebo občas ve škole. Máme

Myslím, že jsme příliš
marnotratní, a příroda nám
ukazuje, kdo je tady pánem.
Svět strach o zdraví, o život
určitě změní.

www.madambusiness.cz
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Mgr. Miluše Horská (třetí zleva) na 9. Inspiromatu

čas na vnitřní přeměnu a nastavení lepší komunikace navenek i mezi námi. Na stavbu
v Klášterní ulici, kterou z velké části ﬁnancujeme z dotací EU, musím sehnat ještě 40 miliónů korun. Pro hezké oči senátorky je nikdo
do školy nepřinese.
Změnila dnešní doba některé vaše priority? Díváte se na život jinak než dříve?

Celou svou politickou kariéru se držím myšlenky, že svoboda není samozřejmost. Naši
předci za ni bojovali, umírali na různých bojištích tohoto světa a těch totalitních ještě nedávno. A najednou střih, lidi, nesmíte skoro
nic, snad jen dýchat, a to za velmi speciﬁckých
podmínek. Bojím se například, aby nám nebyl
zkonﬁskován majetek, ne tedy ve smyslu státního převratu, ale velkého zadlužení. Nesměřuje k tomu současná situace? Co jsme si ještě
před rokem neuměli vůbec představit?
Bojíte se o vlastní zdraví a zdraví nejbližších více než před rokem?

To asi každý. Zdraví pro mě zůstává na prvním místě. Vždy jsem se modlila za děti, nyní
už i za vnoučata, za žáky ve škole. Jsem člověk
naděje, věřím, že vše překleneme a začneme si
vážit všeho, co k životu máme. Myslím, že
jsme příliš marnotratní, a příroda nám ukazuje, kdo je tady pánem. Svět strach o zdraví,
o život určitě změní. A když je nejhůř, obracím se ke svaté Anežce, která je pro mě velkou
morální autoritou a symbolem naděje. I proto

jsem ráda, že jsem její sochu pomohla dopravit do Vatikánu i do českého Senátu.

šťastná, že mohu alespoň trochu fungovat jako
babička a rodině třeba navařit.

Strach je všemocný fenomén a jeho prostřednictvím se dá mnohého dosáhnout.
Nezdá se vám, že to s ním v poslední době
nějak přeháníme? Nebo je na místě si jeho
sílu připouštět?

Jak hodnotíte to, co se děje s mladou generací? Provoz škol je omezen, děcka se
učí doma, studentům chybí praxe i kamarádi, mění se návyky.

Strach je silný manipulační nástroj. Při jeho
vyvolávání není třeba používat pravdivé argumenty. Myslím, že dnešní situace je toho důkazem a otevírá prostor k tomu, aby se z nás
stala jednoduchá kořist.

Bojím se například, aby nám
nebyl zkonﬁskován majetek, ne
tedy ve smyslu státního převratu,
ale velkého zadlužení. Nesměřuje
k tomu současná situace?
Byla jste zvyklá se stále pohybovat mezi
lidmi, setkávat se, jednat, řešit. Jak vnímáte omezené sociální kontakty? Vadí vám
hodně? Anebo máte naopak čas zvládnout
i to, co jste dlouho odkládala?

Chodím do školy, jezdím do Senátu do Prahy,
a i schůzky v regionální senátní kanceláři mívám poměrně často. Nejsem tedy bez sociálních kontaktů. Je pravda, že tolik volných víkendů, jako v lockdownu, jsem neměla od
doby, kdy jsem vstoupila do politiky. Jsem

Žena, která se neztratí

Tragédie. V délce uzavření škol máme opravdu velmi smutný primát.
Někdo poradí: ať mladí více sportují, ať se
doma učí cizí jazyky, ať doma víc pomáhají.
Jenže – není to málo? Neotupí se jejich
potenciál? Nestane se tato covidová generace generací hlupáků?

Mladí sice jsou jako houby, umí leccos vstřebat i zahodit, ale opravdu se o jejich zdravý
vývoj bojím. Méně vzdělanou generaci lze
snáze ovlivnit a zneužít. Bojím se také o demokracii v naší zemi.
Co děláte vy, když vám dojde dobrá nálada
a veselou mysl nahradí chmurné myšlenky?

Jsem člověk, který se nikdy nenudí. Smysluplné
kroky, o kterých už snad dnes za šedesátkou
vím, pramení ze rčení: „Dělání, dělání, všechny
smutky zahání.“ Jsem za to osudu vděčná, že
na nikoho nic nesvádím a snažím se věci měnit. I kdyby se to nepovedlo, alespoň jsem to
zkusila.
za odpovědi poděkovala Eva Brixi
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Jsou příležitosti, které dnes
umíme uchopit pouze my
Naše planeta se topí v odpadu.
V takovém, který ji znečišťuje, může
zahubit, a s nímž si moc neví rady.
Vezměte třeba jev současnosti: vyrábí se
roušky. Co s těmi použitými? Válí se na
poli, v příkopě, na chodníku. Kupujeme
nápoje v plastových lahvích, ty prázdné
mnozí z nás pohodí kdekoli. Oceány
a lesy jsou skladištěm nepotřebného.
Spotřeba obalového materiálu roste,
a to nejen z důvodů hygienických, ale
i pro absolutní komfort lidí. Je to však
i dobrý business. Proč ne? Jenže...
Ekologické problémy poukázaly, že je
třeba změnit směr, nedrancovat, ale
navracet, přemýšlet a vyrábět jinak,
protože to lze.
Příklad: know-how dvou českých subjektů,
NAFIGATE Corporation, a.s., a technické univerzity VUT, je základem pro projekt konsorcia 17 evropských ﬁrem a institucí, které budou vyvíjet ekologické obaly budoucnosti pro
potraviny nebo kosmetiku. Členy konsorcia
jsou také nadnárodní společnost Unilever
a další excelentní pracoviště Evropské unie.
Firma NAFIGATE společně se svými partnery
uspěla ve výběrovém řízení Evropské komise
v rámci výzkumného programu Horizont 2020
a bude realizovat projekt nové generace udržitelných obalů s názvem BioSupPack.
NAFIGATE Corporation se dlouhodobě zabývá
konceptem cirkulární ekonomiky – zpracovává
biologické odpady, které přeměňuje na biopolymery a následně bioplasty. Ty je možné využít
různými způsoby, včetně výroby ekologických
obalů pro potraviny, nápoje, kosmetiku nebo
domácí čisticí prostředky. „V rámci projektu
BioSupPack budeme zpracovávat a testovat nové
typy odpadů z potravinářských výrob a hledáme
i nové formy polymeru, které jsou vhodné pro
zpracování na plasty,“ řekla spolumajitelka NAFIGATE Corporation PhDr. Lenka Mynářová.
Evropská komise na celý projekt vyčlenila
8,8 miliónu eur, čeští účastníci konsorcia – NAFIGATE Corporation a VUT Brno – získali dohromady 1,4 miliónu eur. Konsorcium se tak
stává jedinou aliancí ﬁrem a institucí, která se
bude projektem nejmodernějších obalů, jež nezatěžují životní prostředí (tzv. Demo projektem),
s podporou Komise zabývat.
NAFIGATE Corporation je přední českou vývojovou ﬁrmou, zaměřuje se na oblast biotechnologií a nanotechnologií. Její vlajkovou lodí v první oblasti je biotechnologie Hydal, která využívá
k výrobě bioplastů různých olejových odpadů.
Evropská unie dlouhodobě usiluje o řešení
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PhDr. Lenka Mynářová

problémů se syntetickými plasty, nástup bioplastů ale brzdí řada problémů. Stávající recyklační
systémy jsou vybudované na zpracování klasických plastů, a ne všechny bioplasty jsou skutečně ekologické. „Zadáním Evropské komise bylo
vyvinout udržitelný obal, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podařilo se nám
prokázat, že řešením může být náš přístup k cirkulární ekonomice a to, jak zpracováváme potravinářské odpady,“ uvedla Lenka Mynářová.
V rámci projektu BioSupPack bude konsorcium
také ověřovat možnosti, jak bioplasty nové generace efektivně recyklovat a jak digitalizovat materiálové toky.
„Úspěchy v evropských programech jsou pro nás
obrovským povzbuzením. Bereme je jako uznání našeho inovačního potenciálu, ale také jako
důkaz, že česká ﬁrma a česká vysoká škola dokážou uspět v obrovské mezinárodní konkurenci
s excelentními výsledky,“ poznamenala Lenka
Mynářová. A tak jsem se jí posléze zeptala:
Obaly a budoucnost, velké téma, které se
před 50 lety skoro neřešilo. Obalů jsme
potřebovali daleko méně, protože se žilo
jednodušeji a méně komfortně. Kolik tun
obalů se spotřebuje za rok v České republice? A na jaké výrobky nejvíce?

Spotřeba obalů se započítá do celkové produkce odpadů. Protože obal „balí“ to, co ne-

jen kupujeme, ale i spotřebováváme. Globální
čísla jsou astronomická – ale ještě horší je to,
že z těchto obalů jsme schopni recyklovat jen
naprostý zlomek. A bohužel obaly končí –
místo recyklace – v lepším případě na skládkách, v tom nejhorším přímo v ekosystémech,
tedy ve vodě, půdě a mořích. Naše spotřeba
všeho je úplně extrémní; dnes už víme, že potřebujeme tři planety Země, abychom mohli
přežít beze změny naší spotřeby. Ale my ty
planety Země prostě v tomto počtu nemáme.
Takže náš čeká zásadní změna naší spotřeby.
Protože jinak země opravdu nemá šanci na
přežití lidské druhu. Takto dále prostě pokračovat nemůžeme.
Najdeme vlastně nějaké zboží, které se
prodává bez obalu? Řeknete třeba pečivo
v supermarketu. Jenže i to si naskládáme
do sáčku... Některé druhy domácích potřeb, jako jsou koše, kbelíky, košťata...

Já osobně bezobalové koncepty považuji za
velmi důležité. Ale jsou to vlaštovky. A nemohou vyřešit celkovou situaci. Protože ve většině případů prostě balit musíme. Jako spotřebitelé hledáme zkratky a tzv. instantní řešení.
A podléháme iluzím, že nahradím jeden materiál druhým – např. syntetické plasty bioplasty. Ale bohužel materiály za současnou situaci nemohou. Za současnou situaci může

www.madambusiness.cz
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jen a jen člověk a to, jak s materiály zachází.
Proto se musíme naučit dívat na celý životní
cyklus obalů a produktů, a hlavně na jeho
tzv. End of Life. Jak skončí a kde? Co na tom
můžeme změnit. A co změnit musíme.
A v tomto úsilí jsme na úplném počátku.
Pro NAFIGATE Corporation je ale obalový
průmysl velkou výzvou, a to především
v souvislosti s ekologickými principy, dokážete zpracovávat biologický odpad na
bioplasty, z nichž může vznikat „nezátěžový“ kelímek na kosmetický krém nebo
na jogurt. V čem je základ této orientace,
nač sázíte?

„Nezátěžový“ obal je teprve hudba budoucnosti. Nic takového zatím neexistuje. I proto
Evropská komise investuje do výzkumu tohoto typu prostředky. Zkoumáme obaly, které
budou na trhu nejdříve za tři až pět let. Nicméně když se zamyslíme nad tím, co je to obal
bez zátěže, tak vidíme tento trend: Je to obal,
který je vyroben z odpadu a je vyroben z materiálů, které umíme recyklovat a které, když
náhodu skončí v prostředí, tak se rozloží bez
jakýchkoli mikroplastů nebo jiných reziduí.
A to je trend, na který my opravdu sázíme.
Nedávno jste oznámili, že jste velmi dobře
uspěli v nejednom výběrovém řízení, výsledkem je například účast v konsorciu ﬁrem, které budou vyvíjet obaly budoucnosti pro potravinářský a kosmetický
průmysl. Jaké šance vám to dává?

Dává nám to šanci vytvářet budoucnost – prostřednictvím výzkumu s nejlepšími pracovišti
v Evropě. A dává nám to samozřejmě šanci
vytvořit zcela nové business modely. Dnes rozhodně není samozřejmost, že by ﬁrma uvažovala nad tím, že svoje vlastní odpady využije
pro výrobu svých obalů. Je to opravdu cesta
pro budoucnost.
Významná je v tomto slova smyslu vaše
spolupráce s VUT Brno, počítáte se znalostmi osvícených českých osobností. Oč
jde především?

Z mého pohledu jde především o to si uvědomit, že to nejdůležitější jsme my, lidé. Naše
nadšení, naše ochota řešit problémy, ochota
pořád se vzdělávat, hledat cesty, snít a mít vize... A to vše vytváříme nejen my v NAFIGATE, ale společně s kolegy z VUT. Jsme jeden
tým. Je v tom obrovská síla. Fungujeme společně již devět let a všechny úspěchy, kterých
jsme dosáhli, jsou společným dílem. A do toho procesu je zapojeno mnohem více pracovišť – z ČR a nyní i z EU. Ta spolupráce velmi
urychluje cestu k cíli.
Jak daleko je váš vývoj? A kdy by měl přinést první výsledky?

Náš vývoj v oblasti udržitelných obalů budoucnosti je právě na přechodu z laboratoře

do průmyslového měřítka. Proto vzniklo velké konsorcium, které jsme s kolegy z VUT leadery založili, a společně budeme všichni
hledat cestu, jak tyto obaly dostat co nejrychleji na trh.
Ostatně, jaká kritéria by měl obal budoucnosti splňovat? Má se jen beze stopy rozkládat ve volné přírodě, nebo půjde rychle
zkompostovat, budou se z něj vyrábět
hnojiva či další obaly, mohla by to být součást vlákniny ve směsích na hubnutí?

Obal budoucnosti musí splňovat několik kritérií:
1. Je vyroben z odpadu. Tzn. nebude spotřebovávat žádné přírodní zdroje.
2. Musí být recyklovatelný. To mimo jiné znamená, že jej musíme být schopni nejprve
vytřídit, pak recyklovat.
3. V případě, kdy obal – nedopatřením –
skončí v ekosystému, nijak jej nezatíží.

no do oběhu. A to procento se v čase snižuje,
nikoli zvyšuje. Takže je to opravdu obrovská
výzva – nic jiného nám ostatně nezbývá. Jen
musíme přejít od líbivých slov k činům. A já
osobně vidím největší potenciál ve spolupráci. Je to 17. cíl SDG’S OSN. A od spolupráce
se bude odvíjet i to, jestli to budou licence,
nebo vlastní výroba, nebo něco úplně jiného,
nového. Určitě chceme být u této systémové
změny.
Urychlila současná pandemie zrod některých vašich projektů?

Určitě urychlila to, že vznikl náš spin-off NAFIGATE Park s.r.o. pro výrobu nových nanomateriálů. Nyní hlavně antiCOVID. Jsme velmi rádi, že můžeme vyrábět tu nejvyšší
kvalitu nanomateriálů a vyvíjet další. Máme
jednu z nejmodernějších nanotováren na světě, a hlavně nejlepší vědce, kteří mají více než
15leté zkušenosti s českou technologií Nanospider, na které vyrábíme.

Vím, že spotřebitelé berou kompostovatelné
obaly jako něco lepšího, nadějného. Bohužel
Vaše know-how se z velké části týká právě
realita je od těchto představ velmi vzdálená.
nanotechnologií. Jak s nimi v příštích leVe většině případů jde o obaly pro průmyslotech počítáte? I ty se budou vázat k biové kompostování – ale tato infrastruktura zaobalům?
tím reálně neexistuje. Obrovský problém je
také to, jak má spotřebitel poznat, kam komNaše know-how v oblasti nano je nyní plně
postovatelný obal umístit, do které popelnice.
využito v našem spin-offu NAFIGATE Park.
Když navíc většinou vypadá jako plast. Ale
V oblasti biobalů využito nebude, ale počítánepatří ani do hnědé popelnice na bioodpad.
me s ním v jiném projektu, který se týká nové
Kompostárny nejsou zařízení, kde by byli
generace krytí ran. Tam využijeme jak nano,
materiáloví inženýři
tak naše bio knowschopni identiﬁko-how a chceme na trh
Naše spotřeba všeho je úplně
vat, o jaký obal jde.
přinést zcela novou
extrémní; dnes už víme,
Protože tam končí
generaci materiálů
že potřebujeme tři planety
i mnoho synteticpro krytí hlavně
kých plastů. Navíc
chronických ran jako
Země, abychom mohli přežít
většina kompostovanapř. v případě dibeze změny naší spotřeby. Ale my
telných plastů, která
abetické nohy. Naše
ty planety Země prostě v tomto
je nyní na trhu, je vypopulace stárne a popočtu nemáme. Takže náš čeká
robena z jídla, tedy
třebuje nová řešení
kukuřice, cukrů.
na základě nových
zásadní změna naší spotřeby.
Tento přístup nemá
technologií.
s udržitelností nic
společného.
Jsou všechny příležitosti, které se před váRáda bych řekla, že něco půjde jednoduše –
mi otvírají, manažersky uchopitelné?
vyměníme jeden obal za druhý a „pojedeme
dále“. Jenže nepojedeme – nemáme už kam.
Velmi správná otázka. Jsou příležitosti, které
Musíme změnit svoje chování a omezit a změdnes umíme uchopit pouze my. Pak jsou ty,
nit svoji spotřebu.
kde vytváříme spin-off, které si pak žijí už
svým vlastním životem a my hledáme hlavně
synergie (příkladem je NAFIGATE Park
Cirkulární ekonomika je příležitostí, vlasta budou přibývat další). Dále to jsou příležině nutností, jak zachovat planetu dalším
tosti, které řešíme v rámci výzkumných
generacím. Ale i platformou pro chytrý bua inovačních konsorcií – to jsou jak národní,
siness. Kde vidíte největší potenciál? Hodtak Horizont projekty. A poslední typ jsou
láte sami vyrábět nebo poskytovat licence
business konsorcia, které řídí konečný uživana jedinečné technologické postupy?
tel našeho biopolymeru. Je to extrémně ﬂexibilní, doslova turbulentní, systém, který vyMáte naprostou pravdu, cirkulární ekonomižaduje osobnosti schopné v něm fungovat.
ka je obrovská příležitost. Ale když se podíA funguje to díky tomu, že všichni máme
váme na realitu, tak to, co je základem cirkusvůj společný cíl: chceme spoluvytvářet lepší
lární ekonomiky, to znamená znovuvyužití
svět. Svět, v němž budou moci žít i naše děti
zdrojů, je v globálním měřítku cesta od špati naši vnuci.
ného k ještě horšímu. Podle Circularity Gap
Reportu 2021 je pouze 8,6 % materiálů vráceptala se Eva Brixi

Žena, která se neztratí
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Na poli začíná hospodařit počítač
Mít plný stůl je pro většinu lidí v České republice samozřejmostí. Vážit si toho,
že mrkev, cibule, vejce, chleba, sýr nebo jablko budeme mít kdykoli na dosah,
neumí ale každý. Ne všichni tuší, jaké dnes vlastně zemědělství v České republice
je, jak se rozvíjí, s čím musí dopředu počítat. A co všechno je potřeba dělat
k tomu, aby náš komfort stravování byl zachován i rostl. Slova Ing. Moniky
Nebeské, předsedkyně Zemědělského družstva Všestary, však potvrzují, že se
naše zemědělství výrazně mění. Třeba díky nastupující digitalizaci. Není to
pohádka bez konce, ale vyprávění srdcaře s vizí a ekonomickým optimizmem:

opatření atd. Dnes jsme více právníci, administrativní pracovníci, a už někdy ani nemáme sílu
na naši vlastní práci. Řada opatření se dělá od
stolu, přitom by bylo dobré zvažované úpravy
nejprve konzultovat s námi, zemědělci, podložit
je vědeckými fakty, a teprve pak nařízení uvádět
do praxe. Zatím to vnímáme obráceně a vím, že
řada lidí v zemědělství je tím demotivována. Nelze samozřejmě odstranit nejistotu ohledně
množství srážek nebo slunečního svitu, s tím se
jako zemědělci musíme umět vypořádat, ale další zvyšování legislativní nejistoty a zatěžování
nadbytečnou administrativou je zbytečné
a škodlivé.
Odborníci hovoří o tom, že pěstování obilí,
pícnin, zeleniny či chov dobytka nebo drůbeže je u nás na velmi vysoké úrovni v porovnání s jinými evropskými zeměmi, máme
soﬁstikované způsoby hnojení, úměrné používání pesticidů, antoibiotik, špičkovou
kontrolu kvality mléka. Jak to vnímáte?
Ztotožňujete se s tímto názorem?

Ing. Monika Nebeská
Jaro je nejen o sasankách a ﬁalkách, ale pro
zemědělce také o spoustě starostí. Jaké má
letos Zemědělské družstvo Všestary?

Kromě těch obvyklých, souvisejících se zahájením jarních prací, je to letos navíc komplikovanější takovými akcemi, jako je zavedení povinného testování zaměstnanců nebo podstatně
složitějšími procedurami při najímání sezónních
pracovníků, bez kterých se neobejdeme. Ale
myslím, že jsme již během celého minulého,
značně nestandardního roku, dobře natrénovali
schopnost pružně se přizpůsobit stále se měnícím podmínkám, a že to zvládáme dobře.
A s jakými složitostmi napříč specializací se
nyní potýkají čeští zemědělci? I v souvislosti
s koronavirovou krizí se ještě nedávno hlasitě hovořilo o krocích k částečné soběstačnosti ve výrobě potravin, těch se má v prodejnách objevovat stále více...

Já jsem zastáncem rozumné podpory maximální možné soběstačnosti ve výrobě potravin, os-
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tatně uzavření hranic na jaře loňského roku
nám ukázalo, jak zranitelný je svět a jak rychle
dojde k výpadku některých potravin při omezení exportu. Na druhé straně, jakákoliv snaha regulovat tuto oblast stanovením povinných kvót
na podíl českých potravin, tak jak to přináší novela zákona o potravinách, je problematická.
A to jak praktickou vymahatelností ve smyslu
nedostatečné výrobní kapacity české ekonomiky
zabezpečující dostatečnou produkci českých
potravin, tak složitostí deﬁnice „české potraviny“ v rámci současné globalizované ekonomiky,
kdy jednotlivé výrobky jsou vyráběny ze vstupů
pocházejících z různých států světa nebo jsou
vyráběny ﬁrmami vlastněnými zahraničnímu
subjekty apod.
Co by dnes šéfům zemědělských podniků
zajistilo klidnější spaní?

Nedávno jsem na nějaké konferenci uvedla, že
pro nás jediná jistota je – nejistota. Musíme reagovat na klimatické změny, stále se měnící regulatorní a legislativní požadavky, koronavirová

Naprosto. Opravdu jsem přesvědčena, že české
zemědělství je na vysoké úrovni, co do kvality
a zdravotní nezávadnosti produktů. České zemědělství vyznívá velmi dobře v porovnání
s ostatními evropskými zeměmi, i co se týče
spotřeby pesticidů. Česká republika má v porovnání s Belgií zhruba čtyřikrát nižší spotřebu pesticidů a zhruba dvakrát nižší v porovnání
s Francií nebo Německem. A podobně hovoří
statistiky o spotřebě umělých hnojiv. I zde se nacházíme spíše na chvostu pomyslného pelotonu,
daleko za státy, jako je Irsko, Belgie nebo Německo. Před námi jsou dokonce země s výrazným akcentem na ochranu životního prostředí
jako Norsko nebo Švýcarsko. I u nás v ZD Všestary splňujeme nejpřísnější limity na spotřebu
pesticidů a obsah škodlivých látek v produktech.
Podnikáme ekologicky a ohleduplně. Již několik
let využíváme systém precizního zemědělství,
strip till, budujeme remízky, využíváme kapkových závlah, máme zkušenosti s ekofarmařením,
agroenvi, pečujeme o welfare zvířat. Ne proto, že
nám to někdo nařizuje, ale protože cítíme, že je
to tak správné a přirozené.
Žhavé téma je pro zemědělce digitalizace.
O tomto procesu a praxi družstva, jež řídíte, jste hovořila na podzim na konferenci
České společnosti pro jakost. Jak jste digitalizaci pojali a co od ní očekáváte?

Do budoucna se digitalizaci a robotizaci zemědělství přisuzuje jeden z nejdynamičtějších vývojů, a to nejen při zpracování plodin, což je
dnes již dost běžné, ale i přímo při samotném
pěstování na polích. Do hry se totiž má významně zapojit celá „armáda“ nových přesnějších a odolnějších snímačů pro monitorování,
které ve spojení s výkonnějšími řídicími jednot-
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kami umožňují automaticky nebo poloautomaticky řídit stávající typy zemědělských strojů. Ve
vzdálenější budoucnosti pak navíc lze počítat se
stále větším užíváním létajících jednotek v podobě poloautomatických nebo pak i plně automatických dronů, které budou schopny zajistit
zvláště na rozsáhlých polích mnoho práce bez
jakéhokoliv kontaktu se zemí, a tedy bez jakéhokoliv poškození pěstovaných rostlin i jejich
půdy. Vývoj mobilních pracovních strojů (souprav traktor + pracovní nástroj, postřikovač,
kombajn či sklízecí řezačka) se postupně a nezadržitelně ubírá k plně automatizovaným autonomním zemědělským strojům, kdy uživatel jen
provede kompletní nastavení pohybu v počítači
na farmě a odešle data bezdrátově do traktoru.
Již dnes jsou i v Česku v provozu další systémy,
které umí okamžitě rozpoznat stav porostů a řídit online variabilní dávkování hnojiv podle potřeb rostlin.
To, co jsem nastínila, je jen zlomek technologií
a zařízení, která jsou dnes již k dispozici a která
jsou využívána pro tzv. precizní zemědělství.
U nás v ZD Všestary je základem precizního
zemědělství přesné řízení techniky, které pro
nás v tomto případě zajišťuje vlastní RTK stanice. Jde o navádění strojů pomocí GPS, což dnes
využíváme již při pěstování veškerých našich
plodin, včetně zeleniny... Dalším systém je
tzv. N-Sensor – unikátní technologie variabilní
aplikace dusíku na základě měření optických
vlastností porostu za jízdy. Systém, který již
v roce 2000 způsobil v této oblasti revoluci, zajišťuje vyrovnané porosty. Výsledkem nejen
předchozích technologií je možnost vytvoření
výnosových map při sklizni jednotlivých plodin a podrobná analýza právě sklízené plodiny
(technologie HarvestLab). Výnosové mapy dále
slouží jako podklad pro variabilní a přesnou
aplikaci hnojiv v následující sezóně.
Má ještě nějaké další beneﬁty, které nejsou
na první pohled zřejmé?

Jedním z nejvýraznějších beneﬁtů robotizace
a digitalizace zemědělství je úspora pracovních
sil. To je pro zemědělství, které dlouhodobě trpí
úbytkem pracovníků, zvlášť v živočišné výrobě,
významný faktor. Mladší generace navíc umí
dobře využívat moderní technologie, takže s ná-

stupem mladých lidí do oboru tak přirozeně nastupují i digitalizované procesy.
Jsou náklady na tento proces vysoké?
A kdy se vrátí?

Technologie nejsou zadarmo! Přesto jsou investice do nich nezbytné, protože kromě výše zmiňovaných výhod přinášejí právě úsporu pracovních sil, což bude i nadále v našem oboru nutný
požadavek. Uvědomuji si to zvláště nyní v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy jsme bolestně
pocítili úbytek pracovníků z Ukrajiny.
Ušetří tedy lidské zdroje? Ovlivní produktivitu a efektivitu práce? Zlepší hospodaření
s půdou?

Určitě ano, ale je před námi stále dlouhá cesta.
V současnosti se v ČR podle zásad precizního
zemědělství hospodaří asi na 5 % výměry a osm
z deseti zemědělských subjektů využívá moderní
technologie – nejčastěji jde o navigační a mapové systémy. Naopak do robotizace či digitalizace
investují průměrně dva z deseti. Obdobně zaostáváme i s automatizací produkce. Není pochyb,
že je v této oblasti nutná změna k lepšímu.
Nedávno jste vystupovala na půdě Evropské unie. Co jste chtěla sdělit?

Měla jsem tu čest vystoupit na konferenci evropské platformy FFA (Forum for the Future od
Agriculture). Tématem konference, která byla
organizovaná pod záštitou portugalského předsednictví Rady Evropské unie a na které vystupovaly i takové osobnosti jako Janusz Wojciechowski, evropský komisař pro zemědělství,
nebo Julien Denormandie, francouzský ministr
zemědělství, byla diskuze nad Společnou zemědělskou politikou. Byla jsem tedy ráda, že jsem
se mohla vyjádřit k diskutovaným tématům,
konkrétně k národním strategickým plánům,
k dopadům strategií Green Deal na zemědělce
i ke speciﬁkům českého zemědělství.
Uvedla jsem mimo jiné, že byť jsou národní strategické plány teprve v přípravě, již teď vidím, že
tyto plány jsou extrémně ambiciózní a mám velké obavy, jaký to bude mít dopad na zemědělskou praxi. Je až alarmující, že k předloženým

strategiím chybí posouzení dopadů. Obávám se,
že musí dojít k propadu zemědělské produkce,
tedy i k propadu exportu a jednoduchými počty
pak dospěji k závěru, že dojde k prudkému propadu příjmu zemědělců. Nechci zlehčovat význam ochrany životního prostředí, zacílení Komise na posílení udržitelnosti sektoru je jistě
rozumný směr, ale ani nechci, abychom to byli
právě my zemědělci, kdo budou zatíženi všemi
restrikcemi, které se chystají... Jinými slovy, je
potřeba zajistit udržitelnost nejen environmentální, ale i ekonomickou a sociální.
A také jsem se vyjádřila k tématu, ke kterému se
vyjadřuji dlouhodobě, a to ke zkreslenému
a zjednodušenému pohledu na zemědělce z hlediska velikosti půdy, kterou obdělávají. Velký
podnik neznamená špatný. U nás v ZD Všestary
máme a vždy jsme měli živočišnou výrobu, do
půdy vracíme hnůj – organickou hmotu – tolik
nezbytnou pro její výživu, zdraví a dlouhodobou
úrodnost. Pěstujeme sóju, která obohacuje půdu
o dusík a uvolňuje málo přístupný fosfor a draslík. A taky vojtěšku. Tím udržujeme půdu ve
skvělé kondici. Obděláváme téměř 3000 ha, patříme tedy k větším podnikům, ale rozhodně to
neznamená, že bychom hospodařili nezodpovědně, nebo dokonce bezohledně.
Záběr činností družstva je velký, už dávno
nepěstujete jen Všestarskou cibuli. Přidali
jste brokolici a přemýšlíte nad neobvyklým
využitím látek třeba ze slupek cibule... Můžete naznačit, čím překvapíte v nejbližší budoucnosti, aniž byste konkurenci odhalovali
své plány?

Stále zkoušíme něco nového. Rozšiřujeme živočišnou výrobu o masné typy, snažíme se českého
spotřebitele naučit, že si nemusí nutně kupovat
steak dovezený z Argentiny. V rostlinné výrobě
jsme zavedli pěstování špenátu na semeno, přizpůsobujeme produkci změnám klimatu.
A co byste v souvislosti s vlastním více než
stoprocentním profesním nasazením v době
pandemie ráda vzkázala ostatním ženám?
Nedávno jste mi prozradila, že jste neslevila z vysokých podpatků a že jste neprožila
jediný pracovní den bez nich...

Ženám bych chtěla vzkázat, aby nikdy neslevovaly ze svých představ a cílů, ať už jsou to ty
podpatky, což je samozřejmě spíš symbol, nebo
jsou to zásadnější věci. Sociologové upozorňují,
že největší zátěž v souvislosti se současnou krizí
nesou právě ženy, kterým kromě jejich obvyklých pracovních povinností často ještě přibyla
domácí výuka, denní vaření pro celou rodinu,
ekonomické starosti... Ženy jsou, jak známo, silné a lépe vybavené k zvládání stresu, přesto je
důležité, aby právě nyní myslely také na sebe
a pečovaly o sebe. Je to stejné, jako když se řítí
letadlo k zemi. Také musíte nejdříve nasadit
masku sobě, a teprve pak zachraňovat děti. Protože když se o sebe nepostaráme, nebude se mít
kdo starat o ty, kteří naši pomoc potřebují.
otázky připravila Eva Brixi

Žena, která se neztratí
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nad novými výzvami

Boom inovací, kreativity a nových
nástrojů, ale také veliké nasazení
Naučili jsme se říkat, že žijeme
v době nejistoty, nepředvídatelnosti,
ale zároveň i nových očekávání.
V čase velkých změn se rodí další
příležitosti seberealizace, objevují
se výzvy, které by před pár lety
vypadaly jako science ﬁction.
Ruku v ruce s tím jde komunikace,
nebo lépe, půjde. Bude nezbytnou
součástí DNA ﬁrem, organizací,
celospolečenského pohybu. Její
význam poroste, ať chceme,
nebo ne. O tom jsou následující
řádky s členkou prezidia Asociace
komunikačních agentur Lucií
Češpivovou:
Co prožívají během koronavirové pandemie komunikační agentury v České republice? Ubývá zakázek, nebo naopak? Přibývá práce, úsilí, ale za méně peněz?

Situace se vyvíjí. Na jaře loňského roku očekával náš obor pro rok 2021 velký růst, protože
trh byl stabilní a investice do komunikace,
a konečně i do brand developmentu rostly. Jarní vlna epidemie proto působila jako studená
sprcha a stejně jako v jiných oborech jsme i my
zůstali ohromeně zírat na to, co se děje. Moment překvapení, nejistoty a strachu byl zřejmý
všude a jeho intenzita byla dána spíše osobní
povahou každého jedince či společnosti. Dopady se lišily podle typů agentur. Ty nadnárodní
jako první pocítily rozhodnutí mateřských společností, lokální agentury zase měly větší manipulační prostor, ale logicky musely vzít v potaz
své ﬁnanční rezervy.
Obdobně se chovali i klienti, většina z nich ale
pokračovala v plnění plánovaných aktivit
a s ohledem na nastavená omezení jen upravovala strukturu svých komunikačních investic.
Po zjištění, že epidemie neodezní po první jarní
vlně, pramenila větší obava z plánování komunikačních investic na rok 2021. Aktuálně se
zdá, že klienti si nezbytnost komunikace v této
době uvědomují. Přestože došlo k poklesu rozpočtů (zejména těch garantovaných), klienti
s nimi nadále počítají. Podstatný je ale rozdíl
mezi jednotlivými odvětvími. V oborech, kde
došlo k útlumu celého podnikání, se nyní utlumily i komunikační investice. S prodlužováním
omezení se tenčí ﬁnanční rezervy, a logicky se
mění i skladba investic do restartu. Jsou ale samozřejmě i obory, které rostou, anebo dokonce
vznikají nové. Ty kvalitní a profesionální komunikaci potřebují a jejich investice stoupají.
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Lucie Češpivová

Každopádně se zvýšil tlak na efektivitu a co nejrychlejší návratnost investovaných prostředků.
Chtějí klienti o sobě dávat vědět podobně, jak byli zvyklí, anebo žádají změnu, jiný
koncept, jiný mix příležitostí ke zviditelnění, k oslovení cílové skupiny?

Každá krize s sebou přináší také příležitosti.
V oboru komunikačních agentur sledujeme obrovský boom inovací, kreativity a nových nástrojů, ale také veliké nasazení. Na stejné vlně se
nachází i značné množství klientů. Vznikají
skvělé komunikační projekty, ať už přímo aktivační, anebo imageové. Značky, které zodpovědně a dlouhodobě budovaly svou image, se
těší větší důvěře svých zákazníků. Těm zase déle
vydrží jejich loajalita a chuť vrátit se ke svým
oblíbeným produktům a službám. Aktivační
projekty zase vykazují neuvěřitelnou schopnost
reakce na změny a přizpůsobení se aktuální situaci. Samozřejmě že i my musíme respektovat
nastavená opatření a změny v chování spotřebitelů. Osobní kontaktní nástroje nahrazujeme digitálními formami, ale se stejnou, nebo možná
i vyšší dávkou emocí. Celým oborem navíc rezonuje důraz na společenskou odpovědnost
a chuť podílet se na všeobecně prospěšných
projektech. Asociace komunikačních agentur je
prezentuje v rámci své iniciativy komunikace-

pomaha.cz a je také jedním z aktivních subjektů, které připravují Národní kampaň na podporu očkování.
Trh je rozdělen – jsou ﬁrmy, jimž současná
situace napomohla vyrůst, naopak řada
oborů to má víc než složité. Které z nich
soudí, že potřebují právě dnes kvalitně komunikovat a nezdráhají se na to vynakládat prostředky?

Člověk je tvor přizpůsobivý a podnikání je vlastně životní styl. Většina ﬁrem, které úspěšně podnikají, ví, že bez kvalitní komunikace se na trhu
neudrží. Samozřejmě u některých začíná převažovat úvaha nad tím, jak dlouho ještě vydrží
v lockdownu a na co vynaloží poslední prostředky, které jim ještě zbývají. Ale i tady platí známý
citát Henryho Forda: „Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu.“ A právě proto, že je poslední, tak je potřeba ho utratit
za reklamu efektivní a funkční u agentur, které
svému oboru opravdu rozumějí.
A jak na věc pohlíží veřejná správa? Už
dávno je pryč doba, kdy marketing nepotřebovala...

To jsou asi dvě různé věci. Veřejná správa je
stále ještě plná lidí přesvědčených o tom, že

www.madambusiness.cz

nad novými výzvami

marketing nepotřebují. A co je horší – dokonce si ani neuvědomují, že kvalitní a profesionální komunikace s veřejností je nedílnou
součástí veřejné služby, která je jejich prací.
Obecně lze říct, že české veřejné správě se daří
tvořit kvalitní komunikační kampaně na konkrétní produkty, jako je kvalita potravin či
kvalita českých výrobků a na konkrétní projekty jako dotační fondy nebo sčítání lidu.
V čem ale velmi zaostáváme za světem, jsou
vysvětlující a edukační kampaně ve věci legislativních rozhodnutí, která mají přímý dopad
na život obyvatel. O snaze získat si pro taková
rozhodnutí podporu veřejnosti v dostatečném
předstihu před implementací ani nemluvě.
A ani v podpoře společenské odpovědnosti
obyvatel na tom nejsme dvakrát dobře. Tuto
roli naštěstí alespoň částečně přebírá neziskový sektor, a často i komerční společnosti. Nicméně ve vyspělých politických systémech tvoří
nedílnou součást práce veřejné správy.
Asociace dokáže poskytnout veřejné správě významné poradenství. Je využívaná tato možnost? Nebo naopak přehlížená?

narážíme na problémy v tendrech, i když na
jiné než u veřejných zadavatelů. Motivace
k realizaci kvalitních a funkčních kampaní je
v komerční sféře jednoznačně vyšší než u veřejné správy, ale i zde má tento proces své nástrahy. Často chybí srozumitelná hodnoticí
kritéria, klienti také občas z časových důvodů
zapomenou dát uchazečům v tendru zpětnou
vazbu. U některých tendrů je zase pochybnost
o tom, zda to klient vůbec myslí vážně, anebo
zda jen na trhu sbírá nápady zadarmo. Problémem je i velký počet pozvaných účastníků
do tendru a požadavky na rozsah předložené
nabídky. V iniciativě Férový tendr máme několik kroků, které klienta provedou celým
procesem a ušetří mu spoustu zbytečné práce.
U komerčních klientů je práce a její efektivita
důležitou komoditou a není smysluplné jí
zbytečně plýtvat.
Život celé společnosti se mění. Co je jinak
v marketingové komunikaci obecně? Inovují se cíle a cesty?

Všechno a nic. Zůstává základní princip komerční komunikace „komunikuji pro dosažení
svých cílů, ať již obchodních, imageových, nebo
Zadavatelé z veřejné správy služby AKA vycelospolečenských“. Mění se prodejní kanály
užívají a jsme za to rozhodně rádi. Samozřeja my pomáháme svým klientům nacházet inomě ne všude je oblast komunikace vnímaná
vativní způsoby prodeje. Komunikace se změjako důležitá a mnohde zadávání veřejných
nila, protože se změnilo nákupní chování zákazakázek na komunikaci funguje ve stejném rezníků. Mnoho lidí přešlo na online nákupy
žimu jako řešení komoditních nákupů. Zde
a předpokládá se, že část u nich i zůstane. Vývětšinou vidíme snahy provést výběrové řízení
zvou pro celý trh bude hlavně návrat do norformálně správně, chybí ale zkušenosti a znamálu. I když se lidé vrátí do prodejen, již se nalosti. K tomu se přidává boj s právním názoučili nakupovat online a určitě budou
rem, který pro zjednodušení na všechna výběsrovnávat. Takže zejména v retailu nás čeká
rová řízení nasazuje jako jediné hodnoticí
spousta výzev. Inovace procházejí celým trhem.
kritérium cenu. Tento model je ale pro oblast
U samotných cest je to také zajímavé, protože
komunikace zcela nepoužitelný. Nejen že je
člověk je tvor přizpův rozporu se zákosobivý a vždy si nějanem o zadávání veKaždá krize s sebou přináší
kou novou cestu pro
řejných zakázek, protaké příležitosti. V oboru
splnění svých potřeb
tože nerespektuje
komunikačních agentur
najde. U cílů je otázekonomickou výhodsledujeme obrovský boom
ka, do jaké míry pannost, ale dokonce
demie změní naše mímůže vést i k neefekinovací, kreativity a nových
nění a priority.
tivnímu nakládání
nástrojů, ale také veliké nasazení.
Věřme, že za to, co si
s veřejnými prostředNa stejné vlně se nachází
musí společnost proky. Levná a nefunkční
i značné množství klientů.
trpět, bude odměněna
komunikační kamVznikají skvělé komunikační
minimálně nějakým
paň, která nesplní zapoznáním. Například
dané výsledky nebo
projekty, ať už přímo aktivační,
zjištěním, že pracovat
cíle ani nestanovuje,
anebo imageové.
hodně bez konkrétnímůže ve výsledku
ho výsledku je ztráta
přinést zadavateli
času a energie a že lze vždy najít jiné řešení, třespoustu potíží s kontrolními orgány, a to
ba i s pomocí nových technologií. Čas, který
i přesto, že byl vybrán ten nejlevnější uchazeč.
tím ušetříme, lze jistě využít lépe.
Anebo možná právě proto.
Proč vznikla iniciativa Férový tendr a komu
je zejména určena?

Iniciativa Férový tendr je starší sestrou Metodiky ZVZ. Vznikla jako první na půdě AKA
a její ambicí je poskytnout zadavatelům z komerční sféry co nejlepší návod, jak si efektivně vybrat dobrého partnera pro dodávání komunikačních služeb. I v komerční sféře totiž

Vypracovali jste projekt s pracovním názvem Restart ekonomiky. K čemu by měl
posloužit? Komu je určen?

Především k podpoře a oživení ekonomiky.
Máme obavu, že ekonomické dopady povedou
ke snižování investic. Ostatně už nyní se ukazuje, že úspory ﬁrem i domácností dosahují
neočekávaně vysokých hodnot. Ne ve všech

Žena, která se neztratí

foto Kateřina Šimková

případech jde o odloženou spotřebu, tedy
o peníze, které se na trh dostanou s prvním
rozvolněním. Česká ekonomika je na spotřebě
domácností z větší části závislá. A spotřeba
domácností je primárně podporována kvalitní
komunikací producentů, dodavatelů i prodejců. Máme obavy, že na ni nebudou klientům
zbývat peníze. Do komunikace se totiž dopady
promítnou až s větším zpožděním. Úspory
v této oblasti povedou k nekvalitním a levným
řešením, realizaci kampaní bez kvalitních dat
a výzkumů, nedodržování etických standardů
a k cenovým válkám. Proto v rámci projektu
RESTART navrhujeme poskytnutí dotací
všem ﬁrmám, které podnikají na českém trhu,
na kvalitní a profesionální aktivační komunikační projekty, které rozhýbou trh a podpoří
ekonomiku.
V krizových okamžicích na komunikaci záleží víc než kdy jindy. Příklady z historie to
dokazují přesvědčivě. Souvisí to s náladami ve společnosti, s řízením a vedením velkých skupin, a především výsledkem, jehož
má být dosaženo. V České republice lidé
na nešťastnou komunikaci státu hodně
poukazují. Bere energii, chuť pandemii
krotit a zvládnout. Jak to řešit? Asociace
by určitě návod vypracovat uměla...

Ano, konsolidovaná, profesionální a efektivní
komunikace se ukázala být velkou slabinou
v době pandemie. To, že celá situace padla na
společnost a její představitele náhle a neumožnila se na ni dostatečně připravit, neomlouvá pokračující chyby. A to na všech frontách. V AKA
jsme nyní zahájili diskuzi nad tímto tématem.
Analyzujeme zahraniční modely a budeme pokračovat i otevřenou diskuzí s ostatními oborovými organizacemi a s veřejnou správou. Existuje mnoho cest, jak k tomu přistoupit, a všechny
jsou závislé na politické vyspělosti společnosti
a celospolečenské odpovědnosti.
otázky připravila Eva Brixi
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se sladkostí v duši

Hurá, jdeme do toho!
Pražský koláč. Moc se o něm nikde nedočtete, údajně
to byl dávný nápad jednoho Poláka, který se
přestěhoval do Francie. Nikdo neví, i když nikdy neříkej
nikdy, jak se receptura vlastně do Prahy dostala a proč.
Jisté však je, že se v 70. a 80. letech v našem hlavním
městě běžně pekl a mohli jste si ho koupit skoro
v každé prodejně pečiva. Buď celý, polovinu, nebo
čtvrtku. Já na něm byla doslova závislá, ale protože
jsem se musela během studií skoro živit sama a penízky
se vydělávaly těžko a skutečnou prací, ať již psaním
černé kroniky, nebo tříděním nahnilé mrkve ve
velkoskladu, či mytím nádobí na hlavním vlakovém
nádraží, mohla jsem si pražského koláče dovolit jen tu čtvrtku a jen občas. Nebyl
totiž nejlevnější. Jeho chuť však byla jedinečná. Od té doby, co naše životy
pozměnila sametová revoluce, zmizela z povrchu pražského.

Františka Šádová
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Pravda, pražský koláč posléze začal spotřebitelům chybět, ptali se po něm. A tak ho někteří
pekaři zase začali nabízet. Jedinečné chuti
sedmdesátek však nedocílili. To, co se tehdy
prezentovalo jako pražský koláč, už dnes nikdo neumí. Ano, vím, rouhám se, třeba
tvrdím holý nesmysl, protože je moje chyba,
že jsem ho neokusila z většího množství zdrojů. Asi jsem málo hledala a málo ochutnávala.
Ale proč mám pocit, že výjimečná chuť pražského koláče z minulého století opustila povrch zemský? Vysvětlit se to pokouším například tím, že se do krému přidávala místo
másla Hera, která měla tenkrát jiné složení
i vůni než dnes, anebo jiný margarín, jenž, ač
nezdravý, dodával náplni onu jedinečnost, jež
si podmanila chuťové buňky lidí v mém věku.
Možná do náplně patřila i kapka nějaké tresti,
co já vím... Neptala jsem se na to nikdy pekařů
pamětníků, neporovnávala jsem chuť ingrediencí tehdy a nyní, nepřemýšlela jsem o vůni
skořice či droždí. Neanalyzovala jsem emoce,
které mívají zkreslující nádech dávných dob
a mění realitu v přibarvený sentiment plný nepravd. Ale ať je to tak, či onak, na tehdejší
pražský koláč se fakt nedá zapomenout.
Zajásala jsem, když jsem zjistila, že v hotelu
Jalta na Václavském náměstí v Praze se v restauraci přejmenované na Yalta Craft Bistro
bude provozovat také špičková cukrařina a vévodit jí má právě pražský koláč od cukrářky
Františky Šádové.
Nejprve však o konceptu Yalta Craft Bistro.
Podle slov Jana Šimice, majitele, se dá shrnout
do několika slov: „Yalta je konečně vaše! Ve
smyslu toho, že od počátku její existence byla
vždy jen pro úzkou cílovou skupinu. Nejprve
komunistickou elitu, pak pro výkvět pražské
galerky a nakonec pro elitářskou skupinu
,podnikatelů‘ ze středního východu. Teď je Yalta česká. Bistro, které nabízí výjimečné moderní ,rakety‘ šéfkuchaře Marka Šády, cukrárenské
a pekařské ,nesmysly‘ od jeho manželky Fany,
Františky Šádové, vybraná piva ze skvělých českých pivovarů (v naprosté většině craftových),
celou škálu jedinečných dobrot od Martina
Žufánka (s jeho jménem je spojený i velmi živý
bar OMY – za restaurací), a to všechno v nekompromisní nejvyšší kvalitě. Hlavní pilíře našeho týmu si, i přes veškeré nástrahy osudu
v poslední době, stále držíme u sebe, a tak je
jisté, že každý, kdo to u nás alespoň jednou
zkusí, určitě se vrátí. Naším cílem je nabídnout
sousedskou restauraci v centru města všem,
kteří si svoji návštěvu chtějí užít s chutí... Do
interiéru jsme vystavili v každém směru originální díla Jiřího Černického, včetně monumentálních ,raket‘, které daly vzniknout i vlastnímu směru nabídky našich specialit – odtud
Rakety z Yalty. Těšíme se, že na horní terase
a velké venkovní zahrádce snad brzy pohostíme i ty, kdo přišli třeba jen na větrník nebo
pražský koláč s láskou od Fany...

www.madambusiness.cz

se sladkostí v duši

O Vánocích jste pekla cukroví i vánočky,
čím jste se pokusili naladit zájemce před
Velikonocemi? Byli beránci a mazance?

Za Vánoce jsme sklidili pochvalné komentáře,
tím jsme si připravili podhoubí na Velikonoce.
S manželem (šéfkuchařem) jsme udělali Velikonoční balíček, ve kterém byl jednou z položek i mazanec.
Můžete vyjít vstříc i ﬁrmám, které by si rády objednaly „něco“ sladkého k určité příležitosti pro svůj management, pro ženy,
pro nejlepší zaměstnance?

Ano, samozřejmě.
Co vlastně pečete nejraději? A uzpůsobujete některé recepty svému vlastnímu pojetí, své fantazii? Experimentujete hodně?

Na snídani, oběd a večeře mají naši hosté k dispozici bistro restauraci s více než 120 místy
u stolu a OMY bar s dalšími asi 80. Ve spolupráci s pětihvězdičkovým Boutique Hotelem
Jalta jsme připraveni také poskytnout širokou
nabídku služeb v konferenčním centru – počínaje banketem pro pár hostů, konče ﬁremním
setkáním až pro 500 lidí. Snad už brzy... Zatím
doporučujeme alespoň ochutnat něco z nabídky našeho nového e-shopu na www.yalta.cz /
www.ycloud.cz.“
Sluší se dodat, že restaurace má certiﬁkaci
Czech Specials, jde tedy ruku v ruce s ﬁlozoﬁí
hrdosti na českou kuchyni a šíření její slávy
doma i ve světě. Možná to bude
brzy vodítko i pro vás...
Říká se, že Praha je nejkrásnější
na jaře, v toto roční období vždy
rozkvétala turistickým ruchem,
posezením „na chodníku“ při
dobré kávě, nějaké té specialitce
k tomu. V posledních horkých rocích jsme se naučili venku snídat,
obědvat i večeřet, patřilo k životnímu stylu potkat se „na zahrádce“ restaurace, kavárny, cukrárny.
Už přes rok je to u nás ale jiné.
Z metropole se stalo smutné centrum, rozpustilý ruch velkoměsta
se vytratil do home office, lidé se
bojí setkávat. Koronavirus opanoval naši mysl, aktivity i podnikatelské plány. Obor gastro dostal na
frak a mnohé subjekty dovedl
k profesnímu krachu. Někteří však zůstali optimisté a věří, že brzy otevřou. Dělají pro to
vše a neztrácejí sny ani nervy. Jednou z nich
je cukrářka Františka Šádová:
Proč jste se dala na cukrařinu? Ochutnávala jste ráda sladké pokrmy, doma jste často pekla s maminkou, učarovaly vám v dětství cukrárny, anebo to byla úplná náhoda?

Vyrůstala jsem v rodině, kde pekli všichni, nepamatuji si víkend, kdy by nebylo sladké na

stole. Miluji dezerty, od babičky nejvíce linecké koláče a od maminky jablečný páj, hanácké
koláče a mnoho dalších. Takže určitě mi to
dalo směr.
V restauraci Yalta Craft Bistro vytváříte
krásné dezerty lahodící oku i jazyku. Ale
v době, kdy je zavřeno, se asi zákazníků
nedostává. Nebo je to ve vašem případě
naopak? Máte okénko a zájemců je hodně?

Od 1. dubna máme opět otevřené okénko. Do
té doby jsem se realizovala doma, naštěstí mám
pro koho péct.

Já experimentuji pořád, v hlavě se mi furt něco honí a potřebuji to převést do hmotné podoby, má fantazie je nekonečná.
Jak hodnotíte českou a moravskou cukrařinu? Čím je tento obor jedinečný ve srovnání s Evropou?

Česká a moravská cukrařina je mé dětství
a nedám na ni dopustit. Ráda pracuji se sádlem, a to je jedna ze základních surovin této
kuchyně. Nemyslím si, že je jedinečné, protože
každá kuchyně má své speciﬁka, doménu. Ale
k mojí práci patří.
Často slýchám: stará dobrá klasika – indiánek, punčák, laskonka,
špička, kremrole, rakvička, kokoska, větrník. Zdá se, že národ
napříč generacemi na tyto zákusky nemůže zapomenout. Jaký
na to máte názor?

To je super, protože když se to udělá poctivě, je to luxusní záležitost!
Až se konečně otevře a život se
vrátí alespoň trochu do normálu, hodláte sortiment dezertů
v Yaltě rozšiřovat? Třeba podle
ročního období, nálady hostů,
trendových novinek?

Spoustu milovníků sladkých delikates jste
zaujala pražským koláčem, který patří mezi
vaše prvořadé kousky. Připravujete ho
podle původní receptury. Z jakého důvodu
jste zvolila do nabídky právě tuto proslulou pochoutku?

Udělala jsem ho podle své fantazie a svých
chutí. Líbila se mi kombinace kynutého těsta
s jemným krémem, ale žádný koláč, který
jsem zkusila, mě neuspokojil, tak jsem si řekla,
že na to přijdu sama, a asi se povedlo...

Žena, která se neztratí

Se sezónními surovinami pracuji
normálně. Mám spoustu dalších
nápadů, takže se určitě bude buď rozšiřovat,
nebo obměňovat, nemůžu se dočkat.
A mohly by se u vás odehrávat dámské
sladké dýchánky, setkání podnikatelek
a manažerek, party v tónu karamelu, šlehačky, vanilky a kávy? Nebo ochutnávky
laděné na určité téma?

Hurá, jdeme do toho!
ptala se Eva Brixi
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k zamyšlení

Jak na regeneraci organizmu po prodělaných
virových onemocněních přírodní cestou
V organizmu je nezastupitelná
kvalitní imunita a na té se podílí
několik složek – stav nervové
soustavy, dýchacích cest, trávicího
ústrojí a čistota organizmu.
Při regeneraci po prodělaném onemocnění se
musíme na tyto složky zaměřit. Při spolupráci
s prof. Pavlem Valíčkem jsem nejen pěstovala,
ale také využívala k regeneraci organizmu některé rostliny praktikované při léčbě v Číně
a Vietnamu. Spolu s tinkturami z našich rostlin, hlavně gemmoterapeutiky, jsou přínosné
pro celkové zlepšení stavu organizmu.
Které z těchto rostlin nám posílí imunitu? Je
to jednak maralí kořen, adaptogen, adaptaci
má též na stres, což je v dnešní době přínosné, snižuje hladinu cukru a cholesterolu, působí proti vzniku depresí a je vynikajícím
afrodiziakem.
Dále je to kustovnice čínská. Příběhů o život
prodlužujících účincích kustovnice je v Číně
celá řada. Je to významný adaptogen, zlepšuje
srdeční činnost a řadu životně důležitých
funkcí. Posiluje též plíce, játra, podporuje
krvetvorbu, odstraňuje bolesti pohybového
aparátu, stimuluje nervový systém a je celkovou toniﬁkací a posilou organizmu.
Rakytník řešetlákový. Léčitel Ing. Jiří Janča
o něm řekl, že je to vitamínová bomba a měl
a má dosud nezastupitelné místo v tibetské,
indické medicíně, v Řecku, v Římě a v posledních letech se značně používá i u nás. Můžeme
jej aplikovat při oslabení organizmu na posílení imunity, při revmatizmu, při ekzémech
i chřipce. Má též baktericidní účinky. Vhodný
je rovněž při řešení problémů se zrakem.
Gemmoterapeutikum z černého rybízu. Má
vynikající účinky na vytvoření kortizonového
efektu – při snížené funkci nadledvinek – posilou imunity. Je vynikající antialergikum, pomáhá řešit sennou rýmu, ekzémy, je vhodný
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ke zlepšení hypertroﬁe prostaty, pomáhá řešit
spolu s maliníkem cysty na vaječnících, má
protiotokový účinek. Ukazuje se, že má velké
uplatnění v oblastech alergických, revmatických a plicních.
Také problémy dýchacích cest, které provázejí
virová onemocnění, můžeme zlepšovat působením některých bylinných prostředků. Velké
výsledky na zlepšení činnosti dýchacích cest
jsou při užívání bylinných prostředků z šišáku
bajkalského. Má příznivý vliv při zvládání kašle, infekcí horních cest dýchacích, astmatu,
hlenů, zánětů, řeší chronickou hepatitidu, působí protivirově, antibakteriálně, protiplísňově, působí ke zklidnění činnosti srdce a cév,
zlepšuje spánek.

Mgr. Jarmila Podhorná

Gemmoterapeutikum z lísky. To působí jako
antisklerotikum na játra, doléčuje po virové
žloutence. Obnovuje činnost plic, zlepšuje rozedmu plic. Je vhodná též při neurovegetativní
dystroﬁi – psychické labilitě.

Po prodělaném covidu většina lidí hlásí nervové problémy. Aby se regenerovalo nervové
vlákno, můžeme využít gemmoterapeutikum
z bělotrnu kulatohlavého. Má příznivé účinky
při atroﬁích nervů, zánětech, neuralgiích, při
poruchách vedení vzruchu nervem. Také pomáhá při řešení obrn.
Kozinec blanitý je odedávna používán při řešení celé řady zdravotních problémů. Je účinný při úpadku psychických sil, zlepšuje imunitu, obranyschopnost, látkovou výměnu. Je
antioxidant, imunostimulátor. Posiluje imunitu a kostní dřeň.
Lípa obecná. Gemmoterapeutikum z pupenů
lípy je dnes značně využívané ke zlepšení celé
řady nervových problémů. Pomáhá při stavech
úzkosti, napětí, při řešení neuralgií. Také tlumí pocity svědění a je to hlavní bylinný prostředek ke zklidnění organizmu.
Gemmoterapeutikum z vrby bílé. Jednak je to
výborný prostředek při chřipce a jiných virózách, ale důležité je její příznivé působení na
nervový systém. Snižuje dráždivost nervové
soustavy, působí při zlepšení např. zánětu
trojklanného nervu, při zlepšení ischiasu a tlumení bolestí. Také je vhodné využití při revmatizmu nejlépe s olší.
Rodiola neboli rozchodnice růžová, zvaná též
zlatý kořen. Je to vhodný prostředek k obnovení fyzických i duševních sil. Vhodná při
únavě, psychických traumatech, po infekcích.
Zlepšuje paměť, spánek a deprese.
Pokud chceme co nejvíce posílit imunitní systém, můžeme využít unikátní technologie
chránící buňky v podobě přípravku Matuzalem. Je to unikátní chráněný komplex ﬂavonoidů Matuzalem – zvaný molekula života.
Ochraňuje buňky před oxidativním stresem,
zlepšuje imunitní i nervový systém, pomáhá
správnému fungování metabolizmu.
Mgr. Jarmila Podhorná,
majitelka ﬁrmy NADĚJE

www.madambusiness.cz

u kávy

Chybí nám sebevědomí,
ale umíme zvládat těžkosti života
Více než polovina (54 %) Čechů si
myslí, že naše sebevědomí je nižší, než
by mělo být. Své sebevědomí hodnotí
Češi na desetibodové škále v průměru
známkou 6,4, jen třetina (30 %) z nás
ale považuje jeho míru za zdravou.
Naopak svou osobní sílu zvládat
náročné životní situace Češi považují
za nadprůměrnou. Zjištění vyplývají
z výzkumu agentury Ipsos pro
analytický projekt Česko v datech. Ten
také ukázal, že sebevědomí Čechů sílí
s prožitými náročnými situacemi,
spojenými zejména s rodinným
životem. Pro tři čtvrtiny z nás (72 %)
je hlavním zdrojem osobní síly rodina
či přátelé. Téměř polovina lidí si také
nevybaví situaci, kdy Češi jako národ
prokázali své sebevědomí a osobní sílu.
Výzkum proběhl na vzorku téměř
3000 respondentů.
Češi se vnímají jako málo sebevědomý národ.
Podle 54 % respondentů průzkumu agentury
Ipsos pro projekt Česko v datech je naše sebevědomí nižší, než by mělo být. Jen čtvrtina lidí
si myslí, že je na zdravé úrovni. A jen desetina,
a to zejména ve věku 18 až 24 let, se domnívá,
že Češi jsou sebevědomější, než by měli být.
Naše sebevědomí na desetibodové škále hodnotíme v průměru známkou 6,36. Sami sebe
přitom lépe hodnotí muži a také lidé ve věku
mezi 55 a 65 lety. „Výzkum potvrdil, že Češi
mají většinou tendenci své sebevědomí podceňovat. Ve chvíli, kdy mají hodnotit sami sebe,
volí průměrně o 4 % horší známku, než jak si
myslí, že by jejich sebevědomí hodnotili ostatní. Pokud už ale někteří dávají svému sebevědomí lepší známku, považují rovněž za zdravou
jeho výrazně vyšší míru než ostatní,“ uvedla
Adéla Denková z projektu Česko v datech.
Se závěry výzkumu souhlasí například i nejúspěšnější český himálajský horolezec Radek
Jaroš. Ten díky svým výstupům na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíkového přístroje
patří do síně slávy světového horolezectví. „Sebevědomí Čechů je podle mého názoru často
bezdůvodně nízké. A to i v případech, kdy toho umíme nebo víme dost. Myslím, že v Česku
je to do jisté míry dáno historicky, protože byly
doby, kdy se lidé báli jakkoliv vyčnívat. Osobně musím říct, že se sebevědomím také často
bojuji. Myslím, že je zapotřebí vážit si předně
sám sebe a nenechat se negativně ovlivnit okolím,“ podotkl Radek Jaroš.
Míra sebevědomí a osobní síly Čechů roste dle
průzkumu s počtem prožitých zátěžových si-

foto Kateřina Šimková

tuací. Jde hlavně o těhotenství, narození a výchovu dětí, stavbu domu nebo domácí péči
o postižené či seniory. Mezi náročné životní
situace spojené s růstem osobní síly patří také
záchrana života nebo zažití živelní pohromy
jako povodně nebo požáru. Vlastní odolnost
také respondentům posílily situace jako rozchod s partnerem či partnerkou, změna zaměstnání, anebo začátek života v nové zemi.
„Pro mě je zdravé sebevědomí vědomí si své
vnitřní síly, vědomí si své svobodné vůle tvořit
v radosti svoji realitu, nebýt ve vleku vlivu kohokoliv a čehokoliv. Kontakt s touto vnitřní silou často máme právě v zátěžových situacích,“
doplnil Jan Vojáček, lékař působící v oboru
funkční medicíny.
Svou osobní sílu zvládat náročné životní situace Češi považují za nadprůměrnou. Pomáhá
jim v tom především rodina, kterou jako hlavní zdroj sebevědomí a osobní síly označilo téměř šest z deseti respondentů. Druhá příčka
patří přátelům, kteří tuto roli primárně zastávají pro 14 % lidí. Motivaci dále se překonávat
nám dodává hlavně pocit, že jsme zvládli náročný úkol nebo práci, který jako hlavní motivaci uvedlo 73 % dotázaných. Pochvalu od
ostatních ale za hlavní zdroj motivace považuje jen 18 % respondentů, konstruktivní kritiku
jako nejdůležitější motivační prvek zase vnímá jen 6 % Čechů.

Žena, která se neztratí

Mají-li Češi uvést příklad silného a sebevědomého Čecha, na prvním místě (ve třetině případů) jej hledají v oblasti politiky. Nejčastěji
se objevují jména Václava Havla a Tomáše
Garrigua Masaryka. Na druhém místě (14 %)
volí Češi hudebníky, kterým dominuje Karel
Gott. Třetí místo patří sportovcům (10 %)
v čele s Jaromírem Jágrem. V těsném závěsu za
nimi ﬁgurují historické osobnosti (9 %), mezi
kterými zaujímají první dvě příčky Karel IV.
a Jan Hus.
Politika dominuje (v 27 % případů) i v situacích, kdy podle Čechů národ prokázal své sebevědomí. A to zejména v kontextu listopadu 1989 nebo srpna 1968. Druhé místo s 12 %
sdílí pandemie koronaviru spolu s válkami
všeobecně. Třetí nejčastější ukázkou národního sebevědomí jsou sportovní události všeobecně (10 %). „Zajímavé je, že 45 % dotázaných, tedy téměř polovina, si nedokázalo
vybavit žádnou situaci, v níž by Češi jako národ prokázali své sebevědomí a osobní sílu,“
doplnila Adéla Denková. Nízkou míru národní hrdosti ukazuje i loňský výzkum World Values Survey, podle kterého je na svou zemi
hrdých jen 74,6 % české populace. Mezi evropskými zeměmi je to pátý nejhorší výsledek.
Méně než my jsou na svou národnost pyšní už
jen v Německu, Bosně, Makedonii, Švýcarsku
a Andoře.
(tz)
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letem světem / špetka moudrosti

Nový sirup z růžových květů je čistou přírodou v lahvi
Omamná vůně, nezapomenutelná chuť,
a především zcela přírodní složení. Kitl
Syrob Růžový květ, který v limitované
edici nedávno přišel na trh, přináší
nevšední smyslový zážitek. Ocitnete se
v zahradě rozkvetlých růží a zaujme vás
intenzivní, nasládlá chuť, kterou si
oblíbily i děti.
Kitl Syrob Růžový květ je zcela přírodní produkt. Při jeho výrobě nebyly použité žádné
konzervanty, ale pouze látky získané z přírody.
Sirup byl vůbec poprvé vyroben s použitím
celosvětově unikátní metody přírodní konzervace tzv. pavelace. „Místo tradičních, rizikových konzervantů, používáme přírodní, biologicky aktivní látky z růže stolisté,“ vysvětlil
docent Roman Pavela z Výzkumného ústavu
rostlinné výroby v Praze, který se na vývoji
nové technologie přírodní konzervace podílel.
Tyto látky mají významné antioxidační účinky
s příznivým dopadem na imunitní systém.
Kitl Syrob Růžový květ je jedenáctým sirupem
v řadě uvedeným společností Kitl na trh. Firma se specializuje zejména na výrobu bylinných či ovocných sirupů, s důrazem na využívání surovin z biologického a k přírodě
šetrného hospodářství.
(red) ❚❚❚

Fejeton

Cestování
za časů pandemie
Přiznám, že v duši mi dřímá rebel. Svobody se
cením víc než čehokoli jiného, a jsem ochoten
pro ni mnohé obětovat. Příkazy shora přijímám
s nevolí, vlastně je zcela odmítám. Ano, jsem nepřizpůsobivý, pokud jde o pravidla, které se snaží jedince spoutat, přinutit ho vydat se s mainstreamem, jak se dnes rádo říká, do vymezené
ohrádky konformity.
Vzpomínám, že jsem rebeloval už od dětských
střevíčků. Odmítal jsem kupříkladu číst povinnou literaturu a Babičku Němcové znám jen
z televizní inscenace. Jiráskovo Temno a Psohlavce jsem přelouskal až na penzi, s radostí
a požitkem, protože dnes už tyhle knihy nikoho
nezajímají. Mě teď ano. Také jsem se nakazil písničkami Voskovce, Wericha a Ježka, uvolněnou
atmosférou Osvobozeného divadla:
„Otec vůl, máma kráva,
každý půl rady dává,
synu můj, pamatuj,
dej se jen zlatou střední cestou.“
Nejsem pro anarchii, jen rychle vycítím, když
někdo druhým manipuluje, aby dosáhl svých
cílů. Vím, prostředkem takové manipulace se
stáváme od narození. Máme se zařadit, dělat
jen to, co se žádá, nepřidělávat problémy, nebýt
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potížistou. Většina se přizpůsobí, chce mít svůj
klid a drobné výhody, které z toho plynou.
Vzdá se snadno toho nejcennějšího – vlastního
rozhodování, vlastní odpovědnosti za činy, za
celý svůj život.
Když jsem dovršil kmetského věku šedesáti let,
řekl jsem si, že pohodlí je cesta do pekel. Odmítl
jsem pohodlí křesla svého automobilu a posadil
se na vratkou lavici motocyklu, odložil kožený
volant za panoramatickým předním oknem
a uchopil široká řídítka za titěrným větrným štítkem. Vydal jsem se na cesty v jedné stopě, která
neposkytuje jistotu návratu, komfort a bezpečí
čtyř kol, zato dává pocítit motorkáři neomezovanou volnost a vítr ve vlasech. A nesesedl jsem,
ani když se venkovní teploty spustily pod nulu
a pneumatiky začaly zrádně klouzat.
Z výše uvedeného lze pochopit, že jsem se mototuristiky nevzdal, ani když na dveře doby zaklepal koronavirus. Ostatně přepravuji se sám,
v bezpečnostní helmě a ve volné krajině, takže
nebezpečí nákazy, jak soudím, je minimalizováno. Také jsem za celý pandemický rok ani
nezakašlal, nezasmrkal, natož abych ulehl s horečkou.
Před vyhlášením lockdownu jsem využil poslední možnost k překročení okresu a vypravil se na
delší trip. Cílem mého výletu se staly Karlovy
Vary, kde jsem chtěl nasát vůni kolonády, ochutnat slast teplých lázeňských oplatků a notně popít vřídelního léčivého pramene. Záměr jsem
naplnil bezezbytku a mohl jsem se vydal plně
uspokojen na zpáteční cestu.

Růžová domácí limonáda
Kitl Syrob Růžový květ
vychlazená soda
■ led
■
■

Větší sklenici (370 ml) naplníme ledem, nalijeme 40 ml Kitl Syrobu Růžový květ a dolijeme
vychlazenou sodou. Můžeme vložit plátek zázvoru a ozdobit čerstvou mátou.
Vyzkoušejte osvěžení originálním nápojem.
Ochutnejte unikátní novinku, která pohladí
i vaši duši. S takto připravenou limonádou si
připravte opravdovou pohodu provázenou
omamnou vůní a neopakovatelné chvíle.

Radost mi zkalil jen tísnivý klid téměř uzamčeného města. V místech, kde se dřív promenovaly
zástupy „pacošů“, kde se vznášela změť cizokrajných jazyků, kde vládlo vzrušení festivalové nálady, tam sotva bylo možné potkat živáčka. Okna penzionů zela prázdnotou a připomínala
kulisy klasických hororů, nad portály interhotelů smutně povlávaly státní vlajky zemí bývalých
hostů. Uvnitř se nesvítilo, netopilo, nevyvářelo,
vyhrazená parkoviště měla prázdná stání. Jako
v zakletém království, kde se zastavil čas.
Když jsem se chtěl s dojmy rozdělit s blízkými,
sdělila mi sestra Lilka podobnou zkušenost. Jezdí pravidelně na Zbraslav autobusem. Tentokrát
nastoupila do prázdného vozu. Když se ani na
páté stanici pražské MHD nikdo nepřidal, šla se
zeptat dopředu, jestli zvolila správnou linku.
„Není to náhodou manipulační jízda? Nejedete
do garáží, pane řidiči?“ obrátila se na muže za
volantem. „Nikoli, všechno je v pořádku,“ odvětil. „Ale ještě se mi nikdy nestalo, abych celou
cestu nikoho nevezl,“ dodal.
Jsou to ale paradoxy! V garáži stojí pět motorek
a někdy mám problém vybrat, kterou se svezu.
Ale teď bych měl jízdu ukončit na okraji obce.
Vydržím to? Má rebelská duše mi říká, že ne.
A že nebudu sám. I když vládní opatření přikazují opak. Desetitisíce, statisíce motorkářů netrpělivě vyhlížely konec zimy, aby s nástupem
jara mohly popustit uzdu své vášni. Je mnohem
silnější než ta nejvirulentnější mutace covidu.
Pandemii zlomíme v sedle!

www.madambusiness.cz

Pavel Kačer

dobré zprávy

Trenýrkárna.cz loni prodala přes 400 000 kusů
spodního prádla, české značky tvořily již 50 % obratu
Specializovaný obchod se spodním
prádlem Trenyrkarna.cz dosáhl loni
několika milníků. V e-shopu a v kamenných
prodejnách prodal přes 400 000 kusů
spodního prádla a v tržbách pokořil hranici
100 miliónů Kč. Stále oblíbenější jsou také
české značky, které se podílely na
objemech prodejů z 50 %.

„Těší nás, že i přes komplikovaný rok 2020, kdy
jsme museli uzavřít některé kamenné prodejny
z důvodu vládních nařízení, jsme dokázali růst.
Prodali jsme přes 400 000 kusů spodního prádla
a dosáhli jsme tržeb přes 100 miliónů korun.
Prodeje táhla zejména česká značka spodního
prádla Styx, která roste nejvíce. Díky ní se tak
české značky podílely na prodejích již z poloviny,“ řekl Ruslan Skopal, spolumajitel e-shopu se
spodním prádlem Trenyrkarna.cz.
Většině dnešních třicátníků a čtyřicátníků se při
vyslovení značky Styx vybaví bezpochyby nezaměnitelné trenky. Trenky, které od druhé poloviny 90. let udávaly trendy a bez kterých se neobešlo mnoho známých českých osobností ze
světa sportu, kultury i showbusinessu. V předloňském roce odkoupila značku Styx právě spoINZERCE

lečnost Trenýrkárna.cz, která se rozhodla navázat na tradici zakladatelů a portfolio značky stále
dále rozšiřovat. „Rozlišovacími prvky produktů
značky Styx byl vždy originální design a kvalitní
materiály. Od samotné látky, potisku přes gumu
až po pečlivý výběr nití. A také zlaté ručičky českých švadlen. Vše toto jsme se rozhodli po převzetí značky zachovat a tento směr dále rozšiřujeme. Do dalšího rozvoje také promítáme naše
bohaté zkušenosti z retailu. České zákazníky
máme dobře zmapované a chceme jim nabízet
stále více produktů pro uspokojení jejich potřeb
a pohodlí,“ sdělil Ruslan Skopal.
V portofoliu Styx najdete nejen pánské trenky,
jak tomu bylo v počátku, ale také pánské boxerky, slipy, šortky, kraťasy, plavky a ponožky. A nechybí ani stále populárnější trenky dámské
a dětské. Velmi žádané jsou také párové trenky:
dámské a pánské ze stejného materiálu a se stejným vzorem. Výběr produktů je velice široký,
samozřejmostí jsou propracované střihy, příjemný materiál a bohaté spektrum barev a vzorů.
Značka Styx prezentuje autorské dekory, které
jsou všude kolem nás. Na vybraných designech
se podílejí také čeští návrháři, velký ohlas získala
například kolekce od návrháře Petra Jáchyma.

„Se značkou Styx, ale i Trenýrkárnou letos chystáme expandovat. A to nejenom geograﬁcky pokrytím nových trhů, ale také rozšířením našeho
sortimentu směrem k funkčnímu prádlu či pyžamům,“ dodal Ruslan Skopal.
(tz)

