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Můžeme si dovolit
být u všeho nového jako první
rozhovor na stranách 10–11
Novinka od GERnétic:
tělový peeling Nettoyant Gommant Marin Corps
První letošní novinkou značky GERnétic pro český trh je tělový peeling Nettoyant Gommant
Marin Corps. V tomto přípravku je využita zcela nová technologie, která je šetrná nejen
k pokožce, ale také k životnímu prostředí. Využívají se brusné částečky se zaobleným
povrchem – peelingové částice nové generace v přírodě přirozeně odbouratelné.
Přípravek pokožku jemně a důkladně čistí, zbavuje ji odumřelých buněk, podporuje
mikrocirkulaci a připravuje ji na kvalitní buněčnou obnovu.

(red)

příběhy krásy

Moji životní cestu
předurčila nevypálená cihla
Když jsem nedávno viděla záběry z její
zahrady, byla jsem z toho úplně vedle.
Uchvátil mne hrníčkový strom. Strom
ověšený keramickými malovanými
hrnečky. Nádhera, kouzlo okamžiku
i celého dne. Potěšení, které nekončí.
I z té fotky prýštila energie, která
pootevřela můj sen. Podívat se na
místo, kde se ta nádhera tvoří,
k Denise Hýskové (dříve Chvátalové).
Uvědomila jsem si, že její výrobky,
hlavně v podobě těch hrnečků, vlastně
znám. Z některých obchůdků či galerií.
Vždyť je občas kupuji jako dárky
známým a přátelům (jen jsem nějak
nevěděla, že jsou dílem právě paní
Denisy). Jen vůči sobě mám dluh. Vím
však, že to brzy napravím. Hrnečky jsou
totiž moje velká vášeň. Snad proto, že
mají ucho, a tedy naslouchají. Mají
prostor pro obsah, hlubokou duši.
Poskytují rozkoš těm, pro které jsou
uchopitelné svojí podstatou. Mohou
mít nespočet tvarů, nekonečno motivů,
mohou být věrným společníkem
každému, kdo o to stojí. Každý hrnek
může být příběhem života. Ty od
Denisy Hýskové září a povzbuzují.
Rozdávají štěstí.
Vaše keramické hrnečky, misky i obrázky
vlévají radost do lidských srdcí. Jsou rozverné, plné veselých barev. Co předurčilo
tuto vaši životní cestu?

Denisa Hýsková
Dnes se výrobou keramické nádhery živíte.
Vyděláte na vše, co potřebujete?

Je to s podivem, ale keramikou se živím už více než třicet let a zatím to jde. Od nikoho jsem
žádné peníze nikdy nedostala a díky keramice
jsem si koupila a opravila už druhý dům – ten
první mi vyplavila velká voda v roce 1997,
a tak nyní bydlím i tvořím na kopci na krásné
polosamotě v podhůří Chřibů.
Vím, že zároveň organizujete kurzy arteterapie a arteﬁletiky. Oč přesně jde? Snažíte
se nastolit lidskému organizmu rovnováhu,
harmonii prostřednictvím krásy? Opravdu
to jde?

Moji životní cestu předurčila nevypálená cihV dětství a ani v dospělosti jsem to neměla
la, kterou mi táta přinesl z cihelny, když vymoc jednoduché, a tak mě zajímalo, jak funpozoroval, že mojí největší zábavou je matlat
guje lidská psychika, proč neustále opakuji něse v blátě. Díky tomu
které chybné kroky...
jsem už v první třídě
Začala jsem navštěTouha tvořit mi přináší kromě
měla jasno, že budu
vovat všelijaké psyuspokojení i spoustu životní
keramička. Své první
choterapeutické
energie a sebeozdravování.
výrobky jsem si vykurzy a semináře,
palovala v krbu na
a nakonec jsem vyUž dokážu vydržet sama
chalupě a neodradilo
studovala arteterapii
se sebou a je mi se mnou dobře!
mě ani to, že mi jich
na Akademii Alternavětšina popraskala.
tiva v Olomouci. ZjisDo té doby jsem si modelovala ﬁgurky a zvítila jsem, že je ideální propojit prvky arteterařátka z plastelíny, ale hlína mi učarovala...
pie s keramikou, a hlavně, že to fakt funguje!
Byla to láska na první dotek, a tak to už zůTo, co hledáte, jste vy sami – to je téma, které
stalo! Chodila jsem do Lidové školy umění ve
se týká každého z nás. Je důležité poznat sama
Zvolenu na Slovensku, kde už v té době byla
sebe, přijmout se a mít se ráda. Pomocí artetemožnost pracovat s hlínou a glazurou, a pak
rapie se může člověk odpoutat od všedních
jsem pokračovala na UMPRUMce v Uherstarostí a díky tvoření nahlédnout do svého
ském Hradišti, obor keramika.
nitra. Na povrch může vyplavat spousta věcí,

2

emocí, někdy se smějeme, občas nás může
překvapit očistný pláč... Kurzy jsou skupinové,
maximálně osm lidí, a zajímavé jsou interakce
mezi členy skupiny. Vše probíhá v bezpečném
a přátelském prostředí a jedno z pravidel zní,
že vše, co se řekne, zůstane ve skupině, nic se
nevynáší ven. Lidé se často bojí toho, že neumí kreslit ani malovat, ale to vůbec není důležité, naopak je to lepší a jejich práce mají
větší terapeutickou výpověď.
Koronavirová pandemie spousty našich
aktivit omezila. Jak se dotkla vás?

Koronavirová pandemie mi ubrala na ﬁnancích, ale na druhou stranu mi věnovala hodně
volného času...
Řada ﬁrem navzdory covidu přišla s úžasnými nápady, podařilo se jim to, o čem by
dříve ani neuvažovaly. Dostala jste v tomto
období nějakou neobvyklou zakázku? Posunula jste se do nových dimenzí, našla
další směr?

Měla jsem čas věnovat se svým koníčkům, což
je například tvorba objektů, soch a obrázků
z přírodnin a z toho, co najdu v lese, včetně
různého nepořádku zanechaného návštěvníky
lesa. Říkám tomu Skáloviny podle mého guru –
výtvarníka Franty Skály. Když jsem poprvé
navštívila jeho výstavu v pražském Rudolﬁnu,
tak jsem zajásala nadšením, že někdo dělá podobné věci jako já, a dokonce je vystavuje...
Mám sen, že až nastřádám dost objektů, tak
pana Skálu oslovím a poprosím ho, jestli by
mě nepřizval ke své výstavě – tož uvidíme...

www.madambusiness.cz

příběhy krásy

Po večerech jsem háčkovala ze zbytků vln a ze
starých ručně pletených ponožek „postavičky“
koček pro radost. Pár jsem jich rozdala a zbytek věnuju kamarádovi, aby je rozprodal a výtěžek si přidal na konto ke sbírce na robotickou ruku. Prodělal ošklivou nemoc a přišel
o všechny prsty na rukou i na nohou. Je to ale
bojovník, naučil se chodit i řídit auto!

od sebe, no a někdy se hodně nadřu a přemýšlím, vymýšlím, předělávám...

Touha tvořit, přinést do života ostatních neobvyklý pohled, úsměv, inspiraci. Je to jediný způsob, jak zúročit vlastní energii? Nebo
třeba k tomu všemu přes léto zavařujete,
sbíráte bylinky, zápasíte s plevelem?

Talent je boží dar. Každý z nás má talent na
něco, ale ne všichni během života přijdou na
to, co je ten jejich talent. Já měla štěstí, že jsem
na to přišla už v dětství. Ale i tak nebylo jednoduché prosadit se. Hned po sametové revoluci a po mateřských povinnostech jsem si ve
svém malém domečku v Uherském Hradišti
založila ﬁrmu Keramika-Denisa. Byl problém
sehnat vhodnou keramickou hlínu, glazury,
pec, hrnčířský kruh a pomůcky. Vše bylo v začátcích... A byla jsem sama na dva malé kluky
a dodnes nechápu, kde jsem vzala tu drzost
a odvahu vzít si půjčku na šílený úrok a začít
podnikat v době, kdy nikdo nevěděl, jak se to
má dělat. Bylo to stylem pokus omyl, něco vyšlo, něco nevyšlo. O prázdninách jsme s kluky
a přítelem jezdili starou škodovkou po republice a hledali jsme obchody, kde by moji keramiku prodávali. Většinou mě hned ve dveřích
vyprovodili s tím, že jsem dnes už pátá, která
jim něco nabízí a že nemají zájem. Na keramiku se ani nepodívali. Bylo to velmi demotivující. Pak mě napadlo vzít barevný, veselý hrnek
do ruky a vstoupit do dveří s tím, jestli by nechtěli prodávat takovéto hrnečky. To zafungovalo a dnes už prodávám nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Také objíždím hrnčířské trhy
v Berouně, Kostelci nad Černými lesy
a v Kunštátě.

Touha tvořit mi přináší kromě uspokojení
i spoustu životní energie a sebeozdravování.
Už dokážu vydržet sama se sebou a je mi se
mnou dobře! Kromě toho jsem ale i žena, máma, babička, a tak pěstuju, pleju, zalévám,
sklízím, zavařuju, suším...
Když sednete za hrnčířský kruh, je to víc
o řemesle, nebo o emocích?

Když si sednu za hrnčířský kruh, tak je to samozřejmě záležitost řemesla, točím keramiku
pro zákazníky, ale je to i o emocích. Tu práci
mám moc ráda, naplňuje mě, fascinuje mě. Je
neskutečné mít tu moc a sledovat, jak mi z kousku jílu pod rukama roste váza, mísa nebo
hrneček. No a když si má keramika najde svého
kupce a ten je potěšen, tak to je bonus navíc...
Protože léta přibývají a síla ne, tak sedím za
kruhem méně a méně, ale o to víc si keramiku
maluji a zdobím. Také kreslím a maluji obrázky na papír. Nejčastěji beru do ruky pastelky,
ale baví mě používat i vodovky, akvarel, kávu
a skvělý je ovocný čaj. Motivy jsou podobné
jako na mé keramice. V říjnu jsem měla výstavu v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Musím se pochlubit, že se i něco prodalo...
A jak vlastně ty přenádherné kousky vznikají? Dlouho o některých přemýšlíte, anebo je to spontánní proces?

Jak ty kousky vznikají? Jak kdy. Někdy je to
rutina a někdy radost z toho, jak to jde samo

Hodně se mluví o talentech, jejich vyhledávání, o tom, aby dostaly příležitost ukázat,
co v nich je. Lidé s jistou dávkou osobitosti
to však nemívají úplně jednoduché. Jak
jste se prosazovala vy?

Působíte jako OSVČ. Cítíte se tedy i jako
podnikatel?

Po těch třiceti letech se už cítím být podnikatelkou, byť nenosím podpatky a kostýmky.
O tom to však není. Je to o sebevědomí, o sebeprosazení, o určité hrdosti. Naučila jsem
se zakázku už i odmítnout, když mám pocit,
že mi nesedí. Nedělám keramiku za každou
cenu.

Žena, která se neztratí

Spolupracujete občas s ﬁrmami, organizacemi na vyzdobení jejich interiérů, na dotvoření image? Nebo vystavujete v některých společnostech?

Dříve jsem vyráběla keramiku i na přání ﬁrem,
většinou různé hrnečky s logem. Snažila jsem
se, aby to nesklouzlo do kýče, snad se mi to dařilo... Jednou jsem dostala zakázku namalovat
asi 300 hrnků pro rybářský svaz. Šlo o motivy se
štikou, kaprem, sumcem a okounem. Hrníčky
měli dostat rybáři na výroční schůzi jako dárek.
Pán ze svazu, který keramiku objednával, mi
potom přinesl darem kapra a říkal, že o hrnky
se strhla bitva, rybáři si mezi sebou vyměňovali
okouny za štiky, kapry za sumce... Podle toho,
kterou rybu měl kdo oblíbenou, a dokonce si
hrnky i kradli, takže ti, co ze sálu chodili ven
kouřit, si raději své hrnky brali s sebou, aby
o ně nepřišli. Jemu samotnému hrnek se štikou
někdo ukradl, a tak jsem mu dala nový...
Dnes jsem raději, když mám volné ruce, můžu
si malovat, co já chci, a to pak prodávat.
Kde si mohu vaše kousky koupit? A když
bych si nechala ráda připravit drobnosti jako ﬁremní dárky, vánoční ozdobičky, radůstky pro obchodní přátele, je to možné?
Podle jakých pravidel se řídí realizace, jak
se stanovuje cena? A s jakým předstihem
je nutné se domlouvat?

Keramiku i obrázky si můžete koupit u mě doma v Osvětimanech, v galeriích, v obchodech
nebo na hrnčířských trzích. Buď si vyberete
z toho, co mám na skladě, anebo se domluvíme na konkrétním výrobku, a to si potom ale
musíte počkat minimálně měsíc. Vánoční dárky je lepší objednávat s předstihem do konce
srpna, maximálně do poloviny září. Během
koronavirové pandemie jsem posílala i balíčky, ale přepravci se ke křehkému zboží nechovají moc hezky, často se něco rozbije a vyřešit
pak zdárně reklamaci je nemožné. Proto preferuji osobní odběr. U nás na kopečku u lesa je
krásně, a tak to můžete spojit s procházkou či
výletem po okolí.
za odpovědi poděkovala Eva Brixi
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pozdrav redakce / naše nabídka

Málo pěkných slov
Napsala mi známá, že ji to už nebaví. Všichni si stěžují,
chybí nadšení, neříkáme pěkná, milá, povzbudivá slova.
Nikdo nechválí, neprohodí pár vět, které by potěšily.
A tak si ve svém konání dělám radost sama pro sebe
maličkostmi, třeba tím, že na balkóně pěstuji bylinky,
že se občas podívám na veselý ﬁlm nebo se zaposlouchám do hudby,
která hladí mou duši, pokračovala. Podotkla, že patří ke starší generaci,
která ne vždy měla na růžích ustláno, tím více ale cítila vůči hodnotám
života respekt, vážila si souznění. Poznamenala: dnes, kdy se svět mění
před očima, laskavá slovíčka, něhu, ocenění moc potřebujeme. Dávají
jistotu, pocit potřebnosti.
Eva Brixi, šéfredaktorka

Tip Grady

Malé kroky s velkým účinkem
Minimálními změnami k maximální
spokojenosti

Mnoho z nás začalo pracovat
na home ofﬁce. Čemu vás to
naučilo?
Lucie Rychetská
Škola ﬁtness profesionálů FISAF.cz
lektorka

Velké vděčnosti za osobní setkání kdekoliv
a kdykoliv, velkému obdivu všem učitelům a učitelkám, kteří museli
jako většina z nás vystoupit ze své komfortní zóny, obnažit své domovy a začít učit, meetingovat nebo cvičit. Na druhou stranu ta pohodlnost je příjemná, ale pro mě jen na chvíli. Jsem člověk, který je
kreativní mezi lidmi, inspiruje mě pohyb, vzduch a život. Začala
jsem si vážit těch normálních věcí, které nám teď připadají tak nedosažitelné. S radostí chodím do kanceláře, no prostě kamkoliv...

Miriam Junge
V této knize vám autorka, která je zároveň psychoterapeutkou a koučkou, představí praktická cvičení, s jejichž pomocí dokážete změnit své návyky a dosáhnout
cílů, které jste si vytyčili. Těmi cíli může být cokoliv –
štěstí, spokojenost, osobní rozvoj nebo váš úspěch.

Mělo by v ČR přibývat
podnikatelek a manažerek?
Jiří Kůs
Asociace nanotechnologického
průmyslu ČR
předseda výkonné rady

Rozhodně ano. Jedním z klíčů úspěchu
podnikání ve velmi dynamickém 21. století je kreativita, intuice
a často improvizace. S tím je spojená schopnost podívat se na věci
občas úplně jinak, než se očekává. Přestože existují pro manažerské
pozice stejná obecná pravidla a principy, mužský a ženský svět se
od sebe liší v citlivosti na některé detaily, které ale mohou hrát zásadní roli. Ženský pohled na věc může být právě tím, co ﬁrma potřebuje k nastartování dalšího rozvoje. Jako příklad mohu dát vlastní ﬁrmu nanoSPACE, kde před rokem do pozice provozní ředitelky
nastoupila moje dcera Lucie. Z malé ﬁrmy jsme se rok pod jejím řízením stali největším českým distributorem nanotechnologických
produktů a stále rosteme a rozšiřujeme sortiment. V současnosti se
ﬁrma připravuje na postcovidovou dobu a cílem Lucie je představit
našim zákazníkům propojení nanotechnologií a módy.
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Evoluce české značky RIM
Nový vizuální systém odkazuje
k evoluci značky během posledních třiceti let a staví na
vlastním produktovém designu
i výrobě otrokovické ﬁrmy.
Strategickým cílem nového vizuálního stylu RIM je posílení
komunikace se stávajícími obchodními partnery a současně
dlouhodobá snaha zaměřit na
novou cílovou skupinu architektů a designérů. Do konce roku by se mělo
nové logo objevovat postupně na většině míst, jako jsou showroomy nebo
například samotné produkty. Jádro vizuální identity RIM tvoří jednoduchá typograﬁcká značka se zachováním stávající logiky písmen s velkým
počátečním R. Navazující kruhový monogram s ostrým zakončením tahů slouží jako doplňkový symbol. „V rámci naší obchodní a produktové
strategie se snažíme o osvěžení celkového vizuálního jazyka RIM skrze
design, a nový vizuální styl je tedy logickou součástí,“ vysvětlila Michaela
Válková za marketing RIM.
(tz)
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restart podnikání

Vytvořili jsme silnou komunitu
báječných Gerneticienne
Nerozlučná trojice: žena, kosmetika a podnikání. V návaznosti na značku
GERnétic samozřejmost. Ze dne na den to však mohla být minulost, a to kvůli
koronaviru. K oborům, jež byly zasaženy nejvíce, patří i kosmetické salónní
služby. Mnoho žen, které věnovaly kus života podnikání ve svých překrásných
salónech a den co den se věnovaly špičkové péči o svou klientelu, okusilo
nejvyšší pocity nejistoty, obav a tužeb po lepších časech. Přestaly pracovat,
přály si opak. Počáteční rozčarování se však záhy měnilo v naděje, že bude lépe.
Dnes už je zase otevřeno... Jak hodnotí aktivity složitého období Ing. Andrea
Trčková, výkonná ředitelka společnosti Mgr. Ladislav Kavan – LK SERVIS?
ní starostlivosti o děti, rodiče a domácnost
našly čas a byly oporou svým klientkám konzultacemi domácí péče na dálku. Patří všem
velký obdiv, jak to zvládly. Snažili jsme se naše Gerneticienne hodně podporovat a také
povzbuzovat. Nejhorší asi byla doba, kdy
dlouho panovala nejistota, co přijde a jak to
všechno bude...
Ing. Andrea Trčková
Dají se popsat vaše emoce poté, co jste se
dověděla, že kosmetické salóny mohou
opět otevřít?

Plné nadšení. Bylo to řadu týdnů velké očekávání. Všichni jsme si v GERnétic již dlouho přáli, aby situace umožnila salóny otevřít.
Pro dosažení patřičných efektů a účinků na
pokožce je každodenní kosmetická péče doma důležitá. Významnou roli především ze
zdravotního hlediska hraje však odborná péče v salónu. Klidné salónní prostředí plné doteků, příjemných pocitů a uvolnění jsou základem našich služeb, a to profesionálům,
a hlavně našim klientkám a klientům, už
scházelo. Byla jsem po opětovném zahájení
provozu mezi prvními návštěvnicemi našeho
ﬁremního salónu a vychutnávala si celou
proceduru jako něco velmi vzácného, co mi
chybělo, bez čeho už nechci být.
Covid potrápil drobnější podnikatele, kteří
jsou závislí na své vlastní práci, jako jsou
právě například kosmetičky, víc, než si kdo
dokáže představit. Bylo pro majitelky salónů horší ocitnout se najednou bez zákazníků, bez příjmů, nebo se více bály hrozby
nákazy koronavirem v případě, že by se
mohly dál věnovat své klientele?

Často obojí. Míra různých obav byla asi
u každé kosmetičky jiná, i vzhledem k věku,
zázemí, možnostem... Řada jich musela
z různých důvodů práci úplně zastavit, tedy
ani nenabízely produkty do domácí péče.
Mnohé si však vedle vyčerpávající každoden-

Vaše centrála však byla po celou dobu
lockdownu velmi činorodá. Co všechno
jste pro chod ﬁrmy i lepší psychickou pohodu svého týmu a podporu podnikatelek
udělali?

Jsme na českém trhu již 25 let a na slovenském 14. Za tu dobu jsme vytvořili silnou komunitu báječných Gerneticienne, profesionálních kosmetiček, které vědí, že GERnétic jen
nenabízí krémy k prodeji, ale že nám záleží
na každé z nich, na jejím osobním rozvoji,
nadšení, zkrátka, aby se jí dařilo. Pak se daří
i nám. Proto, a to nejen v době covidové,
podporujeme naše spolupracující kosmetičky, jak umíme
a můžeme. V uplynulých měsících to byla například speciﬁcká online podpora, jsem
opravdu velmi ráda, že jsme se
mohli všichni pravidelně setkávat při webinářích online. Mohli
jsme tak prožívat všechny emoce
společně.
A co nového čeká zájemce
o ošetření v prostorách sídla
zastoupení značky v Praze, čím
obohatíte komfort zákazníků?

Využili jsme dobu uzávěry a naše
ﬁremní salóny v Kosmetickém studiu GERnétic v Praze 6 redesignovali. Aby se u nás klientky a klienti
dobře a bezpečně cítili, aby si odpočinuli a rádi se vraceli. Inovovali
jsme také zázemí pro náš tým, aby
se nám v krásném prostředí lépe
pracovalo.

Žena, která se neztratí

Rozjeli jste rovněž další ročník soutěže
Hvězda GERnétic v ČR i na Slovensku. Jaký je letos ohlas?

Je to už třetí ročník, a ihned po vyhlášení se začaly kosmetičky přihlašovat, vůbec neváhaly
a odvážně do soutěže šly, to v předchozích ročnících nebylo. Změnili jsme letos soutěžní kategorie a máme několik skvělých partnerů, kteří
věnují vítězkám pěkné ceny. I to je možná motivace... Ale hlavně, a to je důležité, GERnétic je
o odvaze a výjimečnosti a naše Gerneticienne
se mají čím pochlubit a inspirovat ostatní, jak
být úspěšnými. Tedy i v podnikání.
Mateřská společnost ve Francii právě
v těchto dnech doplňuje do portfolia další
zajímavé přípravky. Oč jde?

Letošní rok je z pohledu novinek pro GERnétic
výjimečný. Není obvyklé, aby na trh přišlo
v krátké době tolik dalších produktů. Uvádíme
hned několik novinek, pro domácí i salónní péči. Zeštíhlující anti-age zábal
z mořských řas a zeleného jílu
Enveloppement Minceur je
ideální salónní přípravou na
plavkovou sezónu. Především
pro aktivní lidi je určen jemný
remineralizující tělový peeling
Nettoyant Gommant Marin
Corps s vůní moře. Po aplikaci je
pokožka jemná, hebká a příjemně
vypnutá, vitální. Do brusné složky
jsou vloženy mikrokuličky z jojobového vosku a krystalky kyseliny
polymléčné, které nezatěžují naši
planetu. V červnu rozšiřujeme řadu
péče o muže o moderní přípravek
3 v 1, který má tající texturu a velmi
raﬁnovanou vůni. Věřím, že se brzy
zařadí mezi naše bestsellery. A další
novinky přijdou na řadu v druhé polovině roku. Rozhodně se všichni,
kteří milují kvalitu GERnétic, mají
na co těšit.
za odpovědi poděkovala
Eva Brixi
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Maminky už volí větší auta
Svébytnou zákaznickou skupinou jsou maminky. Není se čemu divit. Ani v tom
případě, když potřebují koupit auto. Jsou také častými návštěvníky autocenter
AAA AUTO, největšího tuzemského prodejce s ojetými vozy. Za ojetý vůz utrácejí
v průměru 209 797 korun, což je téměř o 10 000 více než Slovenky ve stejné
kategorii. Na 57 % těchto žen si pak pořizuje prostorné automobily kombi, SUV
nebo MPV, aby zajistily pohodlnou a bezpečnou přepravu své rodiny.
Nejoblíbenějšími kombíky jsou Škoda Octavia, Škoda Fabia nebo Volkswagen
Passat, z SUV vede Kia Sportage a v případě MVP pak Volkswagen Touran.
Vyplynulo to z dlouhodobé prodejní analýzy skupiny AURES Holdings.

jem vozu jim dopřává ještě větší komfort, kdy
si mohou užívat jen jízdu a řešit maximálně
to, kde natankují nebo dolijí vodu do ostřikovačů. Přezutí, servis nebo dálniční známku za
ně vyřídí naši specialisté.
Myslím, že také ty, které pracují jako
OSVČ nebo teprve vstupují do businessu,
nepomýšlejí hned na reprezentativní vůz,
ale snaží se najít určitou užitnou hodnotu
za přijatelnou cenu. Jaké mají požadavky?

Ženy jsou praktické. Řeší reálnou užitkovost
vozu a neinvestují do extrémní výbavy. Důležité pro ně jsou bezpečnost a také stáří a nájezd vozu. Dobře si spočítají, na jak dlouho si
vůz kupují a chtějí, aby jim poskytl všechno,
co mají v té době v plánu. Méně častěji než
muži řeší i ﬁnancování vozu.
Nedávná prodejní analýza ukázala, že častými návštěvnicemi ve vašich prodejnách
jsou maminky. Co vedlo k jejich zvýšenému
zájmu a jaká auta kupují?

Na zvýšeném zájmu má v poslední době vliv
i pandemie, kdy se maminky staly i učitelkami, a s dětmi tak tráví daleko více času než
dříve. Děti je potřeba zabavit a lockdown nechtějí trávit jen na nedalekém hřišti. Raději si
vyjedou na výlet do přírody vozem, který je
v této době nejbezpečnějším dopravním prostředkem. Uvědomují si, že ve veřejné dopravě
je daleko vyšší riziko nákazy.
Karolína Topolová

„Ženy, obzvláště maminky, jsou již dlouhou
dobu významnou skupinou našich zákazníků.
Ještě před třemi lety byly výrazně skromnější
a za automobil příliš neutrácely. Stačil jim menší vůz. V dnešní době nadpoloviční většina vybírá větší vozy, aby mohly s dětmi podnikat výlety kdykoli, a to i přesto, že jde často o druhý
vůz v rodině,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva.
Maminky za vůz utratí letos v průměru o 44 %
více než před pěti lety, kdy téměř polovinu prodaných aut v autocentrech AAA AUTO tvořily
hatchbacky. Dnes tvoří více než polovinu
prodejů ženám ve věku 25–40 let vozy kombi,
SUV nebo MPV.
Mezi nejoblíbenější modely patří jako u mužů Škoda Octavia a Fabia. Na třetí pozici je
pak Volkswagen Passat. Zhruba 54 % aut je
v benzínové variantě, což je v pětiletém srovnání pokles. Maminky pomalu začínají přicházet na chuť i hybridním automobilům.
Stále jde o pouhé jedno procento z celkových
prodejů, ale v porovnání s loňskem jde o významný nárůst. Velký nárůst obliby zaznamenala automatická převodovka, kterou volí
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Co od auta očekávají?

30 % maminek. Před pěti lety byl zájem poloviční. Čtvrtina aut prodaných maminkám je
v různých odstínech šedé, pětina v bílé a šestina v černé.
Karolíny Topolové jsem se posléze zeptala na
další podrobnosti:
Ženy jsou významnou částí vašeho zákaznického portfolia. Čím si to vysvětlujete?

Ženy tvoří dlouhodobě až třetinu našich zákazníků. Chtějí být nezávislé a dopravit se kamkoliv, ať už za přáteli, či s dětmi. Většina si pořizuje automobil sama, ale často je kupujícím
i manžel nebo otec.
A jak se u vás etablovaly podnikatelky a manažerky? Volí v posledních letech také v určitých případech ojetý automobil? Proč?

Ženy se obecně přiklánějí k méně ojetým vozům. Ženy-manažerky proto tvoří významný
podíl zákaznic naší značky zánovních vozů
Mototechna. Roste i podíl žen, které si vůz jen
pronajímají v rámci Mototechna Drive. Proná-

Maminky chtějí hlavně bezpečný automobil
s dostatečným prostorem, který se snadno
ovládá a není náročný na údržbu. Chtějí bezstarostnou jízdu, a ne řešit, jestli se jim do vozu vejde o tašku více, či méně.
Pořizují si osobní vůz spíše za hotové,
nebo na úvěr?

Ženy si raději na auto našetří. Přesto si zhruba
čtvrtina našich zákaznic kupuje na splátky.
Mohou si u vás objednat také přelakování,
když s barvou nejsou spokojené?

Jen malé množství žen řeší barvu vozu, proto
by tato služba ani nenašla velké uplatnění.
Barvou se zabývají většinou začínající řidičky,
pro které je vůz často módním doplňkem, nebo naopak vysoce postavené manažerky, které
si pořizují luxusní automobil a rády si dopřejí
i tu vysněnou barvu. Jen v České republice nabízíme téměř 10 000 automobilů, a tak je naštěstí pro všechny zákaznice k dispozici široká
paleta barev a modelů.

www.madambusiness.cz
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Jak se chovají ženy k ojetým automobilům? Zacházejí s nimi šetrněji než muži?
Jsou ohleduplnější?

Ohleduplnost každého řidiče je ryze individuální záležitostí. Je ale pravda, že ženy tolik neřeší škrábance na voze nebo to, jestli je automobil čistý. To pozorujeme hlavně při výkupu
aut, které jsou často od žen ve vizuálně horším
stavu. Naopak ale po technické stránce bývají
opečovávané a pravidelně servisované.
Pokud byste si šla vy sama koupit ojetinu,
podle čeho byste se řídila?

Když si maminka určité auto vybere přes
internet, co všechno se děje, než usedne
za volant jako čerstvá majitelka? A má právě ona nějaké beneﬁty na rozdíl od běžného kupujícího? Nedostane třeba balíček
autokosmetiky zdarma, nebo nějakou kuchařku či knížku pohádek?

Maminky často opravdu nejprve vybírají auto
na internetu. Poté se domluví na bezplatné
infolince s naším operátorem na schůzce na
pobočce nebo díky online prodeji přímo
u sebe doma.
Na prohlídku vozu si většina žen bere mužského poradce, často automechanika, který
jim pomůže zkontrolovat technickou stránku
vozu. Rodiny s dětmi se snažíme odbavit
INZERCE

přednostně, protože pro většinu dětí není nákup automobilu příliš zajímavý. Navíc máme
na většině poboček i herní koutek, aby se děti
zabavily a maminky mohly v klidu vybírat
a testovat ten správný vůz.
Zaznamenáváte i určité kuriózní příběhy,
které se vážou k prodeji aut této skupině
klientů? Mohl by tak možná vzniknout
seriál o rozvernosti člověka českého, námět pro televizní seriál...

Požadavky některých zákazníků jsou opravdu
kuriózní. Častěji jde ale spíše o muže než o ženy. Žena však dokáže někdy i zkušeného prodejce uvést do rozpaků dotazy na detaily,
o které se na vybraném voze zajímá.

Od té doby, co mám dceru, tak je pro mě důležitý velký zavazadlový prostor a bezpečnost
vozu. Tím bych při výběru i začala. Všem zákaznicím, ale i zákazníkům, doporučuji vzít si
s sebou známého automechanika, který automobil detailně prohlédne na zvedáku a napojí
na diagnostiku. Ve velkém autocentru, kde
automobily vlastní, máte jistotu, že vám toto
vše umožní a vůz bude zároveň i po právní
stránce v pořádku. Na ulici od soukromníka
není běžný člověk schopný odhalit veškeré
možné podvody, a vystavuje se tak riziku, že
s vozem nebude všechno v pořádku.
otázky připravila Eva Brixi

investice v kapse

Příběh ČSOB NaMíru zodpovědně
řešit možnosti zajištění, ať již ve formě investic, či klasických spořicích produktů, jako je
třeba penzijní spoření.
Umíme charakterizovat ženu investorku?
Kdy se jí stává? Když vkládá peníze do
akcií, fondů, státních dluhopisů, nebo stačí třeba penzijní připojištění, stavební
spoření?

Nicole Krajčovičová

Při uvážlivém hospodaření s ﬁnančními prostředky většinou člověku zbývá
i nějaká částka, s níž lze naložit podle libosti. Třeba peníze investovat.
Instrumentů existuje nespočet, každý si může vybrat. ČSOB se investorům
věnuje velmi pečlivě a stále pro ně hledá další zajímavé příležitosti.
V těchto dnech uvedla v život produkt pojmenovaný ČSOB NaMíru
zodpovědně. Přišlo mi, že by se mohl velmi líbit ženám investorkám.
A o nich je z velké části i rozhovor s Nicole Krajčovičovou, předsedkyní
představenstva a CEO ČSOB Asset Management:
Investoři už nejsou jen muži, ale šikovně
umí s ﬁnančními prostředky nakládat také
ženy. Někteří zkušení tvrdí, že právě ony
jsou v roli investorek velmi úspěšné, protože jsou rozvážnější než jejich mužské protějšky. Sdílíte tento názor?

Možná vás překvapím, ale z jednoho našeho
průzkumu dokonce vyplývá, že je více investorů mezi ženami než mezi muži. Narážím na
nejoblíbenější český fond ČSOB Bohatství,
který v lednu přesáhl hranici 30 miliard korun
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objemu spravovaných prostředků. Poslední
průzkum nám ukázal, že téměř o tři procentní
body převažuje v investování zájem žen oproti
mužům. Na druhou stranu muži většinou investují vyšší částky než ženy a jsou dynamičtějšími investory. Z dat také vidíme, že ženy
více spoří a připravují se na stáří. Nejvíce si
zakládají spořicí produkty mezi 25. a 34. rokem, což je období takzvané sendvičové generace, tedy lidí, kteří mají na jedné straně svou
rodinu, ale zároveň pečují například o své rodiče. A to je i ten moment, kdy začínají nejvíce

V dnešní době se můžete stát investorkou během několika minut – postup je pro každého
stejný a většinou velmi jednoduchý. Penzijní
spoření nebo třeba stavební spoření jsou velmi dobrými produkty pro zajištění na budoucnost. Jde o produkty, u kterých dokonce
můžete získat i státní podporu. Pro pokročilejší investory slouží další produkty nebo platformy. Pro ty, kteří mají rádi inovace, jsme
minulý rok představili službu ČSOB Drobné,
ta funguje na bázi zaokrouhlování částek zaplacených platební kartou na celé dvacetikoruny. Po nastřádání 300 korun se peníze automaticky a bez vstupního poplatku převedou
do již zmíněného fondu ČSOB Bohatství –
v něm jsou peníze kdykoliv dostupné za aktuální tržní hodnotu a v případě odprodeje mohou být do pěti pracovních dnů zpět na běžném účtu. Není nutné chodit na pobočku,
službu si můžete zaktivovat během několika
minut v ČSOB Smartbanking. K dispozici
jsou i jiné způsoby investování: stačí si stáhnout aplikaci společnosti, která se zaměřuje
na obchodování s akciemi nebo třeba automatizované investování a rázem je z vás investor/investorka. Samozřejmě je důležité
vždy volit takovou společnost, o které máte
dostatek informací a je důvěryhodná. U nás
ve skupině máme takové řešení od společnosti Patria, například v podobě aplikace indigo,
díky které můžete začít investovat třeba se
stokorunou. Jde o velmi rychlý proces. Po
stažení aplikace vyplníte své údaje, a hlavně si
vyberete svou strategii investování. Můžete
začít konzervativně, nebo dynamicky. Každý
proﬁl nabízí něco jiného. Motivující je, že si
zvolíte, proč chcete investovat, resp. jaký je
váš investiční cíl. Může to být přilepšení na
budoucnost nebo můžete investovat do svého
snu. Nastavíte si hranici a aplikace vám pravidelně oznamuje, kolik vám zbývá ke splnění
vašeho cíle.
Vaše banka uvedla na trh nový produkt,
a to ČSOB NaMíru zodpovědně, který se
orientuje na kvalitu životního prostředí,
sociální spravedlnost a podporu společensky odpovědných ﬁrem. Co je záměrem
a komu je především určený?

Toto řešení je součástí naší dlouhodobé strategie. Celá skupina se významně zaměřuje na
oblast udržitelného rozvoje a odpovědnosti
k životnímu prostředí. A právě ČSOB NaMí-
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ru zodpovědně je dalším krokem v podpoře
těchto témat v oblasti investování. Chtěli
jsme dát našim klientům příležitost, jak mohou eticky zhodnotit své peníze a zároveň
podpořit společensky odpovědné ﬁrmy.
ČSOB NaMíru zodpovědně znamená, že volíme takové investice, které naplňují hodnoty
udržitelného rozvoje. Už v naší nabídce fondů nenajdete společnosti, které porušují lidská práva nebo využívají dětskou práci. V našich zodpovědných investicích podporujeme
například společnosti, které chrání životní
prostředí nebo jim záleží na ochraně a šetrném nakládání se zvířaty. Zároveň jsou pro
ně důležitá i práva spotřebitelů a zaměstnanců, a bojují proti korupci. Jde například
o společnosti Microsoft, Intel, Oracle, Mondelez, PepsiCo., Starbucks, Visa, a mnoho
dalších.
Myslíte si, že zaujme také ženy? Nebo je
tak trochu šitý právě pro ně?

Není důvod, aby nezaujal ženy, stejně tak jako
kohokoliv, komu záleží na životním prostředí,
udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti. Jde o řešení, které si každý může přizpůsobit podle svého. Může investovat opatrně
krok za krokem, anebo zvolit dynamičtější
cestu, přijmout riziko a také vidinu toho, že
může více získat. To jsou neměnná pravidla
investičního světa.
INZERCE

Co musím splnit a co mne čeká, pokud si
budu chtít NaMíru založit?

peníze vybrat, získáte je zpátky do pěti pracovních dnů.

Sjednání je jednoduché a zvládne ho určitě
Jak vám tato novinka zapadá do vaší prokaždý. Pokud už klient má založenou smlouduktové strategie?
vu o investování a běžný účet, je to možné
uzavřít přes ČSOB Investiční portál nebo
V naší skupině ČSOB jdeme cestou odpovědskrze ČSOB elektronické bankovnictví nebo
nosti, udržitelnosti a šetrného přístupu k příČSOB Smartbanking, v opačném případě
rodě. V ostatních dceřiných společnostech
může navštívit jakoukoliv pobočku ČSOB.
skupiny ČSOB se tak už delší dobu můžete seNásledná správa pak probíhá zcela online
tkat třeba se Zelenou Autopůjčkou na nákup
přes již zmíněný Inelektromobilu, Zelevestiční portál. Ještě
nou hypotékou na
V dnešní době se můžete stát
ale než začnete s praekologické bydlení
investorkou během několika minut
videlným investovánebo platební kartou
– postup je pro každého stejný
ním, je potřeba si
vytvořenou z recyzvolit váš investiční
klovaného plastu.
a většinou velmi jednoduchý.
proﬁl. A opět jsme
Takto vypadá zelená
u toho, jakou cestu si
cesta naší skupiny,
určíte, zdali budete nejprve opatrná a poté
která nám dává velký smysl. Zároveň vidíme
odvážná, nebo hned od začátku budete tou
zvyšující se poptávku po „zelených“ produkodvážnou dle vašich zkušeností a znalostí
tech i ze strany našich klientů, takže začíná
v investičním světě. Každá role přináší své
dávat smysl i jim. A proto jsme přišli s příběvýhody, ale také svá rizika.
hem ČSOB NaMíru zodpovědně, abychom
dokázali nabídnout atraktivní a jednoduché
řešení pro každého, kdo chce začít investovat,
Dá se vkládat i nepravidelně a rozdílně
a ještě k tomu chce být v souladu s hodnotami
velké částky?
společenské odpovědnosti. Přitažlivost tohoto
produktu vidím právě ve spojení jednoduInvestovat můžete pravidelně každý měsíc nechosti, reálné pomoci a zároveň získání výnobo můžete vložit jednorázově vyšší částku,
su, který investice přinášejí.
alespoň 5000 korun, které se vám začnou
zhodnocovat. V případě, že budete potřebovat
otázky připravila Eva Brixi

rozhovor měsíce

Můžeme si dovolit
být u všeho nového jako první
Mít možnost dát životu nový rozměr, přivést na svět potomka. Je to zázrak? Je to
přirozené? Je to povinnost? Je to to nejkrásnější, co lze udělat? Těžko se na takové
otázky odpovídá. Přesto si je ženy v určitém věku pokládají. Hlavně tehdy, když
děti mít chtějí, ale okolnosti, třeba zdravotní stav, tomu nepřejí. Existují pracoviště,
kde s odpovědí pomohou. Nebo lépe, kde se snaží přijít na to, v čem je problém,
a řešit ho. Jednou z ojedinělých je brněnská společnost REPROMEDA s.r.o.
Špičková klinika pro léčbu neplodnosti. Místo, odkud si bezdětné páry odnášejí
energii, naději, zdraví. Kde se připravují na to, aby jejich život měl smysl nejvyšší.
Generální ředitelkou a spolumajitelkou je MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.:

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.
Vaše klinika má ušlechtilé poslání. Pomáháte plnit sny a z partnerského života
tvořit život rodinný. To jsou obrovské
ambice, cíle...

a jednání v tomto ohledu mění, se nebezpečně
posunula. Všichni se dnes cítí daleko déle
mladí než dříve. Z hlediska biologie reprodukce je to samozřejmě špatně.

Poslání je oblíbené, leč trochu zavádějící slovo.
Vnitřně svoji práci jako poslání chápat mohu,
nicméně se za ten pojem nechci schovávat.
Neplodnost je nemoc a naše klinika je tu proto, aby ji léčila. Pravdou je to, že v lidském
i partnerském životě jde o jedno z nejcitlivějších témat. Snažíme se o to, abychom léčili
nejen s nejvyšší kvalitou, ale také s patřičnou
pokorou a empatií.

Proč tedy dnes tolik párů zápasí s plodností? Je příčinou životní styl, stravování,
oblékání, stres, psychická nepohoda, určitá existenční nejistota, život často skoro
virtuální?

Společenské vnímání hodnoty početí se
notně proměnilo. Když to pojmu trošku
nezdvořile, dříve se ženy obávaly, aby nepřišly „do jiného stavu“, dnes se strachují,
že do něj nepřijdou. O čem to vypovídá?

Neplodnost je značně rozšířená nemoc, do
značné míry civilizační, jejíž výskyt roste
v důsledku změn v chování populace. Mladé
ženy se obávají přijít do jiného stavu často
i dnes, ale věková hranice, kdy se jejich pocity
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Řekla bych, že ve srovnání se staršími generacemi, které žily v rámci zakládání rodiny víceméně stereotypně, se dnešní populace lidí
v reprodukčním věku ocitá skutečně v určité
virtuální realitě, která maskuje přirozené biologické instinkty a jednání směřující k reprodukci. Když se v určitém teritoriu ocitnou ve
vzájemném dosahu mladý samec a mladá samice stejného živočišného druhu, je zde
opravdu vysoká pravděpodobnost, že v krátkém čase zplodí mládě. U lidí to takto nefunguje. Máme to složité. Mozek a jeho racio je
největším nepřítelem reprodukce. Říká nám
často: Teď ještě ne, nejdřív práce, dům, cestování, něco si užít... Navíc je tu dnes opravdu

spousta činností, pracovních příležitostí i druhů zábavy, kterými je možno se zabývat. Popravdě, až covid nás tak trochu vrátil zpátky
do minulosti. Lidé si až v této kritické době
uvědomili, že rodina je často tou největší hodnotou, kterou vytvořili a na kterou se mohou
spolehnout. Nebo naopak zjistili, že by to tak
mělo být, ale není...
Změnilo se také postavení žen ve společnosti. Více dbají na svou kariéru, profesní
růst, zakládají a řídí ﬁrmy, uživí se, nemusí
spoléhat na partnera. A den má stále jen
24 hodin. Zdá se, jako by hlavní, biologické poslání ženy ustupovalo maličko do pozadí v porovnání se jmenovanými atributy.
Je to jeden z problémů, který vaše klinika
pomáhá řešit?

S touto situací je obtížné cokoliv dělat, v rámci
osvěty můžeme těm dívkám a ženám vzkazovat, aby se chovaly jinak, tak či onak, ale je to
sociální fenomén a odraz toho, jak se společnost nyní vyvíjí a hodnotově orientuje. Můžeme však pro tyto ženy vykonat mnoho dobrého, pokud jim nabídneme možnost uchovat si
svoji plodnost do budoucna, i když nyní aktuálně zakládat rodinu a pečovat o dítě nechtějí.
Je tu k dispozici tzv. „social freezing“, což znamená možnost zamrazit si vlastní vajíčka pro
pozdější užití. Často říkám, že výtečným dárkem k promoci pro mladou ženu je příspěvek
od rodiny právě na tuto proceduru. Uchovat si
vajíčka z věkového období kolem 25–30 let,
kdy mají optimální kvalitu, je určitým záchytným řešením. Žena se pak nemusí cítit tolik
pod tlakem stran výběru partnera či založení
rodiny. Provádíme to stále častěji i pro onkologické pacientky před tím, než podstoupí
protinádorovou léčbu, ale roste i počet případů preventivního zamražení u zdravých žen.
Kliniku jste založili s manželem, odborníkem na slovo vzatým, v roce 1999. Jaká
byla tehdy vaše vize?

Ta vize asi byla tehdy taková, jaká je dnes realita. Chtěli jsme dělat reprodukční medicínu
tím nejlepším možným způsobem, propojit ji
s reprodukční genetikou, používat ty nejaktuálnější a nejlepší metody, a moci si dovolit ty

A i s nadějí se musí umět
pracovat, je tím, co nás všechny
žene vpřed. Nás, abychom
trpělivě pokračovali v práci,
a páry, aby trpělivě vytrvaly
v léčbě... Protože to má smysl.

www.madambusiness.cz

rozhovor měsíce

nejlepší přístroje a technologie. Samozřejmě
jsme tenkrát netušili, do jaké míry se to naplní
a že po dvaceti letech bude klinika sídlit v odborně, funkčně i esteticky tak úžasném prostoru, jaký skýtá Biology Park v areálu brněnského univerzitního Campusu.
Byla i určitá rizika takového businessu? Jaké argumenty jste používali, aby klientky
pochopily, že mají šanci?

Rizika tu vždy byla, jsou a budou. Zpočátku
i ta rizika nepochopení, na která narážíte.
Jsme vysoce specializovaná a inovativní klinika a daří se nám pomáhat i těm párům, které
jsou po několika neúspěšných pokusech ve
standardním IVF programu nešťastní, vyčerpaní a bezradní. Je to pro nás výzva. Máme
vlastní výzkumné oddělení, a i když nemáme
možnost získávat veřejné dotace jako státní
pracoviště, tvoří to základ naší práce. Jsme napojeni i na vysoce kvalitní zahraniční výzkumné týmy. Taková činnost nás velmi baví
a naplňuje, a získáváme díky tomuto ty nejlepší
odborníky v oblasti molekulární genetiky, kteří
chtějí mít k dispozici ke svojí práci to nejlepší
vybavení i know-how. Cena za některé specializované výkony je pak pochopitelně jiná,
než-li když se jde cestou méně pokročilých,
a pochopitelně i méně úspěšných technologií.
Od té doby postoupily do praxe nové vědecké poznatky, změnily se technologie,
přibylo informací i výsledků. Z žen se u vás
stávají maminky. Co je pro vás měřítkem
úspěchu?

Měřítkem vždy bylo, je a bude to, jak kvalitně
klinika pracuje, jaká je úspěšnost naší léčby
a také spokojenost našich pacientů. Kromě
IVF kliniky jsme zejména také velká referenční laboratoř, která pracuje pro ostatní IVF
centra a kliniky, pro něž vykonáváme řadu
specializovaných reprodukčně-genetických
vyšetření. A jde nám pochopitelně i o spokojenost těchto našich odborných partnerů i jejich
pacientů. A také je nutno říci, že nikdo nejsme
zcela dokonalí, takže když si s „partnerem“
v něčem vzájemně neporozumíme, je potřeba
komunikovat a vyřešit to ku prospěchu všech.
I to je pro mne měřítkem úspěchu...

smysl života. Zvažovali jsme pečlivě všechna
rizika, a nakonec jsme pár k léčbě přijali. Bez
naší pomoci by se jim nepodařilo na svět přivést zdravé dítě. Koukala jsem na tu fotku,
promítala si ten příběh a utírala si slzu v koutku. Dopadlo to dobře, chlapec je zdráv a jeho
šťastné mámě se daří také dobře.
Na webových stránkách uvádíte, že řídit
kliniku není jen o odbornosti, ale také
o velké míře empatie, která je v tomto
oboru nutná. Jak ladíte fakta a naději? Jde
to vůbec?

Myslím, že ano. Jsem svým založením celostní
člověk i lékař. To, že používáme supermoderní
technologie pracující na principu umělé inteligence, se s tím ale nevylučuje, pokud je pojetí
toho použití správné a správně orientované.
Aby na konci léčby nastal úspěch, musí pár na
to být celostně připraven. Jinak ani ty nejlepší
technologie nepomohou. A i s nadějí se musí
umět pracovat, je tím, co nás všechny žene
vpřed. Nás, abychom trpělivě pokračovali
v práci, a páry, aby trpělivě vytrvaly v léčbě...
Protože to má smysl.
Zůstanu-li u informací na vašem webu, našla jsem tam fotograﬁe i vašich dvou uklízeček. Velmi mne to překvapilo v tom pěkném slova smyslu. Zkrátka – je to úžasné!
Co tvoří základ vaší týmové práce?

Vidím, že jste se dívala na web opravdu důkladně, někteří návštěvníci weby obecně
opouštějí po 30 sekundách... Ano, máte pravdu, jsme tým a podporujeme týmového ducha
celého kolektivu. Projevilo se to hodně v průběhu covidu. Ta doba byla pro všechny těžká
a chmurná. Přesto jsme zůstali kompaktní,
a starali se o to, abychom i s těmi, co museli
zůstat doma, byli v kontaktu alespoň prostřednictvím komunikačních technologií. Doufám
a věřím, že nejhorší máme všichni tak nějak
již za sebou a zase budeme moci vyjíždět na
teambuildingové akce a potkávat se osobně.

Máte vlastní výzkum a vývoj. Prozradíte,
nač jste se nyní zaměřili?

Těch oblastí je celá řada. Výčet naší vědeckovýzkumné a publikační činnosti vydá popravdě na několik normostran, tedy jen stručně...
Aktivně se nyní zaměřujeme na aplikaci umělé
inteligence zejména v systému mimotělního
oplození a embryologie. V oblasti reprodukční
genetiky jsme nyní dokončili vývoj nového
vlastního panelu pro odhalování nosičství dědičných chorob a zavedli jsme jej do praxe.
Přinese to našim pacientům další zvýšení bezpečnosti jejich léčby. Pracujeme rovněž na výzkumu detekce chromozomových vad z embryí na základě vyšetření DNA zachycené
v kultivačním médiu. V praxi se také velmi intenzivně věnujeme onkologickým pacientům,
kterým pomáháme zachovat jejich plodnost
do budoucna přes nutnost protinádorové terapie, aby mohli pak uskutečnit svoji reprodukci
bezpečně bez toho, aniž by přenesli vlohu
k nádorovému onemocnění na své potomky.
Je to obrovské téma...
A zcela nakonec: v čem je vaše pracoviště
výjimečné, první, nejlepší?

Nemám tyto superlativy až tak úplně v lásce,
ale chcete-li, tak: můžeme si dovolit být u všeho nového jako první. V čele kliniky stojí lékaři, embryologové a genetici, pochopitelně
vedle dalších odborníků a ekonomů. Díky
vlastnímu R&D oddělení (pozn. autora: research and development) si můžeme dovolit dělat vlastní aplikovaný výzkum a ověřovat si, co
funguje, a co naopak ne. Nestojí tu nad námi
žádní nadřízení „kravaťáci“, aby nám krátili
rozpočet a ovlivňovali jakkoliv naše medicínské rozhodování. A to je velké štěstí jak pro
nás odborníky a vědce, tak i pro naše pacienty,
kteří jsou pro nás vždy na prvním místě. A děláme vše pro to, aby slovo „nejde“ u nás zaznělo jen zcela výjimečně.
za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Každým dnem přibývá příběhů, s nimiž za
vámi klientky přicházejí. Není to už na pořádnou knížku povídek?

Popravdě je. Příběhů mám v paměti stovky
a musím přiznat, že mě dostávají vždy znova
a znova. Dnes jsem si otevřela e-mail a našla
jsem fotograﬁi nádherného novorozeného
chlapečka s opravdu emotivním poděkováním
od jeho rodičů. Bohužel se narodil o dva měsíce dříve. Jelikož maminka trpěla závažným
dědičným onemocněním, předpokládalo se,
že dítě by přišlo na svět předčasně. Pár byl
skálopevně přesvědčen o tom, že to zvládnou
a že to chtějí za každou cenu. Pro tu těžce nemocnou ženu to byl v danou chvíli největší

Žena, která se neztratí
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naše anketa

Rozverné téma: letní dovolená
Jaká bude vaše letošní letní dovolená? Plánujete ji s předstihem,
nebo necháváte vše náhodě s tím, že lecjaké plány by případně
mohl ještě zbrzdit koronavirus? Zůstanete v zemích českých
a zavítáte na stará známá místa, či se rozhodujete zajet někam,
kde to zatím neznáte? Myslíte, že budou mít hotely, penziony,
kempy nabito? Zvolíte raději klídek a anonymitu v prostředí,
kde si můžete dovolit absolutně vypnout, nic nedělat, brouzdat
přírodou nebo okoušet pohostinnosti kavárniček, vináren,
pivovárků? Představy o dovolené se jistě různí. Někdo třeba
nechce jet vůbec nikam, ale touží se zavřít doma, nezvedat
telefony a vychutnávat si samotu a její léčebné beneﬁty. Jiný
by po více než roční pauze ve společenském životě rád navštívil
nějaký pořádně hlučný festival a vyřádil se, nebo by s nadšením
zhlédl všechny výstavy obrazů, které odhalují tajemno umění.
No, každému dle libosti a chuti.
Jak si tedy dovolenou představujeme? Udělejte si obrázek sami.
Takto odpovídaly osobnosti z nejrozmanitějších oborů činnosti
na soubor otázek, které náš tým připravil právě pro ně.
Partnerem naší ankety se stala společnost Regata Čechy, a.s.:

Jak byste si představovali svoji dovolenou strávenou
v České republice? Ocenili byste nějakou novou
službu v hotelu, penzionu, u vody, na sportovišti,
v kavárně? Případně je pro letošek rádi oželíte
s vědomím, že na tom, co dobře funguje, není nutné
nic měnit? Toužíte spíše po klidu, anebo je pro vás
tím pravým pořádný adrenalin, zážitek, prostředí, kde
se stále něco děje? Pokud jste dříve mířili každý rok
do zahraničí, neuvažujete o změně ve prospěch
českého cestovního ruchu?
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Martina Bedrnová

Jan Čenský

DS Brand Director
P Automobil Import s.r.o.

herec, moderátor
a spisovatel

Svoji dovolenou bych si představovala
hlavně jako opravdu dovolenou, tedy bez
napojení na pracovní povinnosti, což je
někdy poměrně těžké. Zvláště když jste
tzv. „v dosahu“ v České republice. Ráda
bych se naplno věnovala svým blízkým.
My rádi jezdíme do klidu na naši chalupu v jižních Čechách, ale letos se těším,
že zažijeme i trochu adrenalinu a vyrazíme poznávat i nová místa. Plánujeme se
podívat více po naší zemi, provětráme našeho veterána DS 19 a určitě bych chtěla zajít do nějaké zajímavé restaurace a kavárny a na
nějakou kulturu. Rozhodně ocením kvalitní služby. Nejradši mám
v hotelu nebo penzionu klidný snídaňový rituál v hezkém prostředí,
protože tím startujete celý den. Taky chceme vyjet i do zahraničí na
větší poznávací cestu na jih zakončenou i nějakým tím relaxem
u moře. Zajímá mě, jak vypadá život jinde, proto volíme cestu po
vlastní ose, kdy se můžete zastavit, kde vás napadne, zůstat, kde je to
pěkné, a dostat se do kontaktu s místními obyvateli. Prostě v tomto
ohledu stoprocentně platí, že i cesta je cíl. Letos se tedy chystáme do
Černé Hory a do Albánie. Já mám navíc předky z Černé Hory, tak
o to více se těším na první setkání s touto zemí.

V mých představách má k dokonalosti
velmi blízko dovolená bez lidí! Kdyby to
šlo, zakázal bych i vstup dětem do 15 let...
Služby se rapidně zlepšily, ty bych taky
rád ocenil, samozřejmě! Rád a dlouze
bych si je užíval, ale letos se mi to bohužel příliš nepovede, protože moje prázdniny budou hodně pracovní. Doufám, že
vydrží až do příštího roku. V létě ale
přesto najdu pár dnů, abych někam vyjel.
Z úvodu je patrné, že od lidí spíš utíkám někam do klidu a samoty...
Ano, poznal jsem například ubytování v chaloupce na stromě v lese,
kde jsem se cítil jako král v romantické pohádce a tu „roli“ uvnitř
okouzlující přírody bych si zase někdy velmi rád zahrál. Avšak všeho s mírou, adrenalin k mé dovolené určitě také patří, stejně jako
zážitky a místa, která zrychlují tep. Byl jsem zvyklý jezdit pravidelně
každý rok v zimě i v létě do Rakouska, letos to vidím pouze na Šumavu, ale ta je také plná dechberoucích scenérií. I když tam budu
jen chvilku, těším se na to, že objevím další krásná zákoutí. Strašně
rád českému cestovnímu ruchu pomůžu, a pokud cestovní ruch pomůže nám hercům, my herci budeme opět rušně a s radostí cestovat. A nebudeme při tom rušit!

www.madambusiness.cz
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Ing. Milada Měsícová

prof. Tomáš Zima

předsedkyně představenstva
Zemědělské družstvo Unčovice

rektor
Univerzita Karlova

Moje představy jsou několik let stejné,
dovolenou každý rok trávíme s přáteli
a jejich dětmi na nějaké chatě v českých
nebo moravských horách. Vybíráme ubytování dle našich určitých požadavků,
takže mě nenapadá žádná nová služba.
Letošní českou dovolenou již máme zamluvenou, jedeme do Krkonoš, do Žacléře. Nabídka ubytování již byla velmi
omezená, ale i tak se nakonec podařila
zajistit chata dle našeho přání, takže jsme z požadavků nemuseli nic
slevovat. Ubytování volíme v nějaké odlehlejší a klidné lokalitě
s ohledem na to, že jsme velká skupina s dětmi. A večer rádi trávíme
venku u grilování a her, neradi rušíme okolí. Ale místo pobytu volíme tak, aby byla možnost nedalekého sportovního vyžití, zajímavých míst k návštěvě apod.
A zahraničí? Měli jsme zamluvenou dovolenou již v loni na Sardinii,
rovněž s přáteli, ale v souvislosti s pandemií jsme se rozhodli ji přeložit až na příští rok. Ale i tak každý rok strávíme část naší dovolené
ještě na chatě v Jeseníkách, což je naše tradice.

Pro dovolenou volím vždy hezká a, pokud je to možné, klidnější místa s pěknou přírodou a památkami, aby bylo
možné si odpočinout od každodenního
shonu a ruchu velkoměsta. Při svých
dovolených mám rád klid, v práci mám
adrenalinu opravdu hodně. Takovými
místy pro mne jsou třeba Mariánské
Lázně, Českosaské Švýcarsko, Jižní
Čechy, okolí Zlína, nebo i hory pro pěší
turistiku. Jsem rád, pokud se na své dovolené setkávám s profesionálním přístupem personálu. Je to, myslím, dost zásadní pro celkový dojem z dovolené.
Služby v hotelích, penzionech, sportovištích či kavárnách nemusejí podle mého nic zásadního měnit, stačí přívětiví a ochotní lidé, kteří svoji práci dělají s láskou a jsou vstřícní. To je klíčové.
Vítám, když jsou v hotelích nebo penzionech místa pro relaxaci,
sauna, nebo i bazén. Jsem také rád, když se mohu setkat s kuchyní
toho kterého kraje. Nemusejí to být exotická jídla, která ne vždy
dopadnou dobře, ale stačí kvalitně udělaná česká kuchyně s menším výběrem v menu, ale upřednostňující jídla lokální a sezónní.
Letos bych rád strávil svoji dovolenou v krajině kolem Máchova
jezera a v Mariánských Lázních. Chystám se také, jako každý rok,
do zahraničí. Chtěl bych jet k moři a těším se, že nějaký čas strávím na Sicílii. Také konec letní sezóny bych jako každý rok i letos
chtěl prožít na jihu Kréty. Uvidíme, co bude možné! Přeji krásnou
dovolenou všem!

Renata Němcová Pixová
výkonná ředitelka Skupinového marketingu
Skupina ČSOB
Pro mě je dovolená především čas strávený společně rodinou, s omezeným přístupem k mobilu i notebooku. V létě ideálně
kombinace odpočinku v přírodě, u vody
a sportování, nebo poznávání nových dosud neobjevených míst. Rádi se podíváme tam, kde jsme dosud nebyli, a to se
vztahuje i na kulturní památky. Přiznám
se ale, že letošní rok to nebude čistě jenom dovolená v ČR, nejspíše kombinace,
určitě zavítáme i do zahraničí.
Minulý rok byla pro nás dovolená v ČR bohužel velké zklamání,
golfový rezort byl přeplněný, nezbylo na nás ubytování, které jsme si
ve velkém předstihu objednali i zaplatili, nefungovaly doprovodné
služby jako například golfový trenér pro děti. Tudíž v letošním roce
budeme velice opatrní při výběru hotelu, a nejspíše tuzemskou dovolenou strávíme pouze v místě, kde bude mít dcera sportovní soustředění, na zbývající část zamíříme do zahraničí. Nepotřebuji velký
luxus, ale mám ráda, když objednané služby prostě fungují. Během
roku jsem v jednom kole, neustále řídím svou pracovní i nepracovní
agendu, tudíž o dovolené chci tak trochu vypnout. Určitě ocením
služby navíc, jako například sportovní vyžití, a v neposlední řadě
k dovolené patří i gastronomie, ideálně když se vše skloubí.
Dovolená je tedy pro mne kombinace odpočinku a aktivního vyžití,
ale přiznám se, že v klidu dlouho nevydržím, takže k naší dovolené
patří především další zážitky, touha poznávat nové prostředí, lidi
i jejich kulturu, objevovat novou gastronomii...
Tuzemské hoteliéry i restaurace podporujeme pravidelně o víkendech, kdy jezdíme s dcerou na sportovní soustředění a využíváme
hotelové služby, naším záměrem je maximální podpora hlavně mimo hlavní sezónu, například v červnu zamíříme do Mariánských
Lázní. Lidé podnikající v této oblasti zažívají velice těžké období,
a proto je důležité, aby se zákazníci začali postupně vracet, věřím, že
ti s perfektními službami a prozákaznickým přístupem svou klientelu znovu získají zpět.

Žena, která se neztratí

Ing. Radka Sokolová
místopředsedkyně
Českomoravská konfederace odborových svazů
V České republice máme nespočet
nádherných míst – měst, památek
i krásnou přírodu. A dovolenou
v České republice si nemusím jen
představovat, protože si ji každý rok,
alespoň malou, dopřeji. Pro mě je příjemné to, když mohu zkombinovat odpočinek a relaxaci s poznáváním a objevováním.
A nějaká nová služba? Asi mě v tomto
ohledu nic nenapadá. Pro mě je důležité, když je na službách vidět, že je lidé dělají rádi – to je téměř vždy záruka toho, že se budu
na dovolené cítit dobře. Protože když lidé podnikající v cestovním
ruchu dělají svou práci srdcem, je téměř jisté, že budou mít spokojené zákazníky. A to pak člověk neřeší, jestli nabízejí veškerý
nejmodernější komfort či nejnovější trendy zábavy. Když budu
chtít rušnou dovolenou plnou atrakcí, nepojedu na chaloupku
v lese, a když budu chtít klid a přírodu, neobjednám si dovolenou
v centru velkého města.
V dnešní hektické době ocením, když mohu o dovolené tzv. „vypnout“. Klid a pohoda je tedy vždy jejím základem. Ale rozhodně
se nebráním občas si dovolenou zpestřit nějakým zážitkem.
Patřím mezi teplomilné živočichy. Proto se snažím každý rok „dobít baterky“ v teple u moře. Ale na to mi stačí jeden týden. Pobyty
na území České republiky jsou stálicí v plánování mých dovolených a jsem moc ráda, že „doba koronavirová“ již pomalu končí.
Po dlouhém období bez cestování už mám naplánovanou první
dovolenou, kterou strávím na jihu Čech.
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Roman Mazák
jednatel, předseda
CBA NUGET s.r.o., Družstvo CBA CZ

MUDr. Kateřina Veselá
generální ředitelka
REPROMEDA s.r.o.
Dovolenou v České republice si dokážu
představit zcela jistě a musím se přiznat,
že se na to opravdu tentokrát těším. Vidím se na některém z našich hradů či
zámků, v krásném chrámu nebo jiném
z magických míst, na vyhlídce, na lesní
stezce na kole a pochopitelně i uprostřed
zeleně některého z malebných českých
golfových hřišť. No a odpoledne či večer
se pak vidím uprostřed krásných vinic
nebo v malém pivovaru. V životě, v práci i na silnici se neustále něco děje a adrenalinu mám opravdu dost. Proto je pro mě kouzelné
zklidnit mysl, zacvičit si jógu, čchi-kung nebo relaxovat ve wellness.
A v létě a na podzim si rozhodně neodpustím oprášit proutěný košík, dát do něj houbařský nožík a vyrazit do lesa... A jednou za čas
se nechat poštípat od komárů u českého rybníka k romantice taky
patří. Tak ať už je to léto zase tady.

JUDr. David Karabec, MPA
advokát, jednatel
JUDr. David Karabec, s.r.o.
Na letošní letní volno se opravdu velmi
těšíme, potřebujeme si odpočinout my
dospělí i naše děti. Představy o dovolené
strávené zde v Čechách, to je hotel, který
nabízí výborné zázemí (skvělou kuchyni,
milý personál...), dáváme přednost aktivně strávenému času, takže vždy oceníme,
když hotel nabízí zapůjčení kol a jiného
sportovního vybavení, včetně možností
zajímavých výletů v okolí. V posledních
letech se služby nabízené hotely a restauracemi výrazně zlepšily,
a vzhledem k tomu, že byly teď dlouho uzavřené, budeme rádi, když
se jejich úroveň vrátí v nezměněné kvalitě. Držíme jim v tom palce!
Dovolená v Čechách, to je pro nás pohyb, lesy, voda, hory, prostě
nové akční zážitky v nádherné přírodě, kterou rádi navštěvujeme.
Takže letní dovolenou trávíme z velké části v Čechách, naši krajinu
milujeme a každé prázdniny i během roku objevíme něco nového,
co nás utvrdí v tom, že všude dobře, doma nejlíp...

14

Podle mého názoru si v České republice
každý najde to svoje. Většina lidí hledá
dovolenou podle toho, jaké služby dané
zařízení (penzion, hotel, sportoviště) nabízí, a já si myslím, že v ČR není nic, co
by zásadně chybělo v porovnání s ostatními zeměmi. Osobně každý rok mám
jednu dovolenou v ČR a jednu zahraniční, a letošek nebude v tomto směru výjimkou. Nevyhledávám luxusní prostředí, preferuji spíše klasické apartmány, chaty nebo kempy. Zde má
člověk svůj klid a zároveň jsou kolem většinou příjemní lidé. Když
mám chuť, tak si vždycky mohu za adrenalinovým zážitkem zajet.
Výlety a prodloužené víkendy během roku trávím s rodinou či přáteli z 99 % v České republice. Už jsem toho v zahraničí viděl dost
a myslím si, že tam není až tolik co hledat.

Simona Kijonková
zakladatelka Zásilkovny
CEO skupiny Packeta
Pokud se budeme bavit o letní dovolené, rádi s rodinou jezdíme na kolech,
sportujeme a podnikáme nejrůznější typy výletů. Zimu naopak trávíme s přáteli na horách a lyžujeme. Sobě a manželovi navíc ráda organizuji společné
odpočinkové wellness víkendy.
Myslím, že důležité bude, aby se lidé
podnikající v cestovním ruchu v České
republice mohli opět nadechnout a rozběhnout své aktivity. Máme u nás spoustu krásných míst a služby
jsou na velmi dobré úrovni.
Řídit ﬁrmu o 1700 zaměstnancích je samo o sobě adrenalin. Na
dovolené tak dávám přednost klidnějšímu režimu, kdy trávím čas
s rodinou a bez technologií. Je to takový digitální detox, který trvá
měsíc a půl až dva. Počítače necháme doma a na telefon se mi také nedovoláte. Po návratu jsem pak schopna jet na více než 100 %.
Cestování je můj velký koníček, a proto velmi těžce nesu restrikce
spojené s omezením cestování jak v České republice, tak zahraničí. Ale prioritou je, aby se zotavil tuzemský cestovní ruch a gastronomie. Určitě tak s rodinou podnikneme dovolenou v Čechách,
abychom podpořili majitele hotelů a restaurací, kteří v důsledku
pandemie nemohli podnikat. Já moc ráda chodím na procházky
a na výlety do přírody, kterou máme v Čechách nádhernou. Také
bychom chtěli navštívit naši rodinu na Slovensku, se kterou jsme
se v době pandemie příliš nepotkávali.

www.madambusiness.cz
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Marco Venturini

Jan Řežáb

ředitel značky
Peugeot v ČR

majitel a zakladatel
JRD Group

Česká republika nabízí mnoho krásných
míst na strávení dovolené, ať je to příroda, kde mám rád hlavně jezera nebo rybníky, nebo jsou to města, kde se mi líbí
starobylé budovy, kostely nebo upravená
historická náměstí. Kombinace přírody
a malebných měst by bylo optimální řešení. Co se týče turistických služeb, ocenil bych zlepšení v oblasti gastronomie.
Bohužel musím konstatovat, že už mnoho let se dá opravdu dobré jídlo najít spíše ve větších městech. Ve
vesnicích a městečkách jsou dobré restaurace spíše vzácností. Podobně jsou na tom i místní kempy, kde kvalita služeb za zahraničím, například Rakouskem apod., poněkud zaostává. Na dovolené
toužím hlavně po klidu. Chtěl bych slyšet jen zvuky přírody nebo
ticho malebného náměstí. V Česku se mi líbí, ale za dovolenou
v zahraničí bych asi neměnil. Jsem Ital a miluji moře, vlastně ho bytostně potřebuji. Až bude konečně moře i v Česku, nebude už třeba
jezdit do ciziny...

Ideální dovolená v České republice je pro
mě především odpočinkem od hektického způsobu života, který s sebou současná doba přináší. Nejvíce mě proto nabíjí
klidné prostředí uprostřed přírody. Když
zavřu oči, představuji si, jak relaxuji na
nějakém tichém místě v citlivě zrekonstruovaném historickém objektu nebo
v horské chalupě obklopené lesy či vodou. Je to dáno i tím, že miluji zajímavé,
citlivé rekonstrukce horských chalup, ve kterých se mísí historie
s moderními prvky a vybaveností, jako je například sauna a podobně. I vzhledem k současné situaci proto trávím velkou část volného
času ve vlastní rekonstruované historické chalupě, obklopený skalami a starými stromy, kde se rád věnuji práci se dřevem. Chybí mi
pouze některá místa v zahraničí se svým tradičním geniem loci –
například atmosféra italských náměstíček, kaváren a trhů.

Jaroslava Dlouhá
Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová
prezident
skupina Petrof
Bez dovolené v České republice si neumím léto představit. Každý rok jezdím
s mojí kamarádkou a našimi syny na čtyři dny poznávat „mou vlast“. Toto praktikujeme již téměř 25 let, jen jsme vyměnily starší dcery za naše mladší syny.
Musím říct, že za tu dobu se úroveň hoteliérství i gastronomie neskutečně zlepšila. Je tu mnoho nových penzionů, hotýlků s wellness, se skvělým jídlem
a milou obsluhou. Máme rádi spíše soukromí, dobrou kávu a víno.
Bazén nebo rybník v okolí je podmínkou.

Tereza Knířová
manažerka komunikace
Sodexo Benefity
Dovolenou si užiji kdekoli, ale té v zahraničí jsem se nevzdala ani letos. I když
s omezeními a testy, dá se vycestovat i za
současné situace. Na dovolenou v České
republice ale nedám dopustit, protože
i u nás se najdou nádherná místa. Nejraději kombinuji relax s aktivním vyžitím
a zážitky. Není nic lepšího než po dnu
stráveném venku navštívit wellness a odpočinout si. Často si také vybírám ubytování nebo aktivity podle toho, kde mohu zaplatit svými beneﬁty pro
volný čas. Myslím si, že služeb se nabízí celkově dost, ale někdy pokulhává jejich kvalita. Velký potenciál vidím v digitalizaci služeb
v cestovním ruchu. Nejraději mám, když si vše mohu jednoduše
naplánovat a rezervovat online. Velmi populární se už v minulém
roce stala dovolená v karavanu, kterou letos také zvažuji. A i tu lze
pořídit za beneﬁty.

Žena, která se neztratí

marketingová ředitelka
značky VEKRA
Dovolená v ČR? Klidné místo, kde je
možné kombinovat zajímavé pěší tůry,
cyklovýlety a návštěvu památek. Protože
už jezdíme na dovolené sami, oceňujeme
zejména hotely orientované na dospělou
klientelu, kterých moc není. Výborný je
bazén nebo vířivka, kam je možné po tůře zajít relaxovat. Výborný zážitek byl hudební večer v hotelu, kde hrálo pár hudebníků k poslechu i tanci. Důležité je
pro nás místo, dobré jídlo a čisté prostředí. Většinu času přes den
trávíme na výletech. Nejsme nároční. Oceníme klidné prostředí
a možnost jít si večer posedět do baru. Rozhodně preferujeme dovolené v Česku nebo v okolních státech. A raději máme chození než
ležení u moře.

Marek Jindra, CFA
partner
Translation & Corporate Finance, Ernst & Young, s.r.o.
Letos určitě většinu dovolené strávíme
v Čechách, aktivně na kolech, na horách,
případně na bruslích. Zaměřovat se s rodinou budeme především na kvalitní,
dlouhodobě prověřená ubytování. Služby
by kromě výborné snídaně a čistého
a dobře vybaveného wellness centra měly
být pestré, na vysoké úrovni, poskytované zkušeným a zaběhlým personálem,
který je k hostům vlídný a vstřícný. Na
dovolené si chceme hlavně odpočinout od obyčejných problémů
a mít pocit, že se o nás někdo „stará“ a dělá to rád. Novinky v poskytovaných službách nejsou pro nás až zas tak důležité, ale protože
máme dvě malé děti, tak je pro nás zásadní venkovní hřiště s dostatkem herních prvků, včetně velmi oblíbené trampolíny a skluzavek,
a rovněž i dětský koutek pro případ deště.
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naše anketa

Radek Sajvera
majitel a předseda představenstva
RAPETO a.s.

Na cyklistiku mi vyhovuje domácí prostředí, stejně tak jsem úplně spokojený
v zimě na běžkách u nás na Vysočině,
na Šumavě nebo v Jizerských horách.
Za sluncem hodláme letos vyrazit do
Chorvatska, pokud to epidemická situace
dovolí. Žádné nové nebo speciální požadavky na ubytování a jiné služby nemáme. Kvalita dovolené pochopitelně není
dána vzdáleností od domova, exkluzivitou služeb nebo částkou, kterou za pobyt zaplatíme. Žijeme hodně
aktivně a žijeme tak rádi, ale na dovolených opravdu odpočíváme.
A jsme spokojeni, když jsou s námi naši blízcí.

Mám to štěstí, že žiju v těsném sousedství
adršpašsko-teplických skal. Mají neskutečný genius loci, tam si chodím „dobíjet
baterky“. Na Broumovsku je vůbec krásně – takový zapomenutý příhraniční
kout. Jeden spisovatel o něm v 19. století
napsal, že je to konec světa, ale krásný.
Takže já jsem na dovolené vlastně pořád.
Stačí mít chvíli čas a vyrazit do okolí,
nebo se prostě jen podívat z okna.
O prázdninách vyjedu jako každým rokem obytným vozem po
Čechách a po Polsku. To mám přes kopec... S manželkou trávíme
rádi čas u vody a po pracovním shonu dáváme přednost klidnějším
formám odpočinku. Ono je to dáno určitě i tím, že nám už dávno
není dvacet nebo třicet.
Česko je kouzelné a na relativně malém prostoru si každý najde to
své. Hory, vodu, lesy... Ale poznávaní jiných krajů člověka dokáže
obohatit o spoustu nového. Můžete pak porovnávat, hodnotit, přiučit se, poznat jinou kulturu, najít nové přátele. A nemluvím jen
o exotice. Stačí třeba i to Polsko, Maďarsko... V mých očích je tedy
optimální poznávat nejen rodnou hroudu, ale i vycestovat a mít oči
otevřené... Snad se mi to letos podaří právě takto zkombinovat.

Ing. Monika Nebeská

Soňa Jonášová

předsedkyně představenstva
Zemědělské družstvo Všestary

generální ředitelka
Institut Cirkulární Ekonomiky

Pro mě je ideální dovolená ta, která je
strávená v hezkém prostředí, a pokud
možno co nejvíce v poklidu. Nejlépe
s přáteli, turistikou, ale třeba i s knihou
a sklenkou červeného vína... Míst v České republice, kde se taková dovolená dá
prožít, je naštěstí mnoho, takže mám stále co objevovat. Vzhledem k tom, že dost
adrenalinu zažívám v práci, hledám o dovolené, jak jsem naznačila, spíš klid.
A dopřávám si toho, čeho se mi ve dnech pracovního procesu nedostává, tedy dostatečný spánek. Proto oceňuju ubytovací zařízení,
která nabízejí možnost pozdější snídaně nebo brunch.
Myslím, že u nás spousta restaurací, hotelů a dalších služeb funguje
skvěle. Není nutné nic měnit, spíš je nutné – jakmile to epidemiologická situace dovolí – jejich provozovatele podpořit pobytem nebo
návštěvou, protože pro ně to byl extrémně těžký rok.
I když ráda cestuju a poznávám i jiné kraje, nikdy jsem se nebránila
dovolené u nás. Máme tady tolik úžasných míst, jak pro milovníky
přírody, tak pro ty, kteří obdivují architekturu, historické památky...
Mám ráda české hory, lázeňská města – vlastně je dobře, že budu
mít letos snad víc času užít si dovolenou v Česku. Nemluvě o tom,
že poslední dobou jsou i česká léta spíše subtropické povahy, takže
ani není důvod „jezdit za teplem“.

Máme neuvěřitelné štěstí, že „na dovolenou“ po Česku nám stačí víkendy.
V loňském roce jsme procestovali naši
vlast od Českého Švýcarska po Beskydy
a našli jsme místa, nad která na světě
není. Vinařství Obelisk s neuvěřitelnými
výhledy na západ slunce nad vinicemi
a možností výletu do obory Františka
Fabičoviče, která vrací krajině původní
ráz, se člověku zapíše do vzpomínek.
Hospodaření Daniela Pitka pod hromovou horou Milešovka vrátila do přírody takovou pestrost, že ji ucítí i ten, ke kterému zemědělství jinak nepromlouvá. Jde o jedno z biodiverzitně nejpestřejších míst v Česku, a pokud zde strávíte pár dní na místním
Loveckém zámečku, nezůstane vám krajina jen ve vzpomínkách,
ale i v srdci. Česko je země příběhu, ale nejkrásnější je mít možnost poznat ty, kteří je píší. Osobně investujeme zejména do dobrého jídla a zážitků, řídíme se heslem „míň mít, víc být“ a volné
víkendy – ať už v české krajině, nebo delší výlety na námi milovaném Bali a Lomboku vždy prožíváme pomalu, ale intenzivně. Všímavost – být tady a teď člověka ukotví, pomůže mu najít hloubku
v daném momentu, a tak občas dovolenkujeme i u nás na Letné
nebo v rodných Nyklovicích – dovolená je pro nás o tom si „dovolit zvolnit“.

Stanislav Bernard
spolumajitel a generální ředitel
Rodinný pivovar Bernard
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český unikát

České hrdinky obletěly svět
Originální portréty českých hrdinek počínaje sv. Anežkou a konče Barborou
Špotákovou či Petrou Kvitovou upozorní v pasáži pražského divadla Broadway
od 4. května do 31. srpna 2021 na stále aktuální téma rovnosti mužů a žen.
Unikátní výstava představuje padesát prací studentů Fakulty designu a umění
Západočeské univerzity v Plzni. S autorkou projektu Renatou Fučíkovou
jsme chtěli nahlédnout pod povrch.
Jak se rodil nápad, kniha a výstava?

Nápad vytvořit projekt na téma Žena jsem
dostala v létě roku 2018. Snažila jsem se
s předstihem zareagovat na blížící se 100. výročí ústavního zákona, který československým ženám zaručil rovnoprávné postavení
s muži. Studentům jsem projekt zadala jako
jednu ze semestrálních prací. Vytvářeli portréty ﬁktivních hrdinek z románů, oper či ﬁlmů. Samozřejmě ale především portréty slavných ženských osobností našich dějin. V této
fázi projektu jsme spojili síly se spisovatelkou
Kateřinou Tučkovou, která se ve stejnou dobu zabývala tímtéž tématem. Přidala se
k nám i další autorka, Anna Musilová, a historička Lenka Křížová. Oslovily jsme nakladatelství Euromedia, které už nám vydalo
jednu knihu o moderní historii. Náš projekt
byl tehdy zařazen do edičního plánu. Ve stejné době jsem naše ilustrace ukázala i vedení
Českých center, která vyvážejí českou kulturu
do zahraničí. I tady byl náš projekt vřele přivítán a přijat do programu.
Čím je vaše aktivita ojedinělá nejen v českém kulturním prostoru?

Ilustrace dokáže více než dokumentární fotograﬁe. Naše portréty jsou vytvářené rukou,
na papíře nebo v počítači. Ilustrátorova mysl
dokáže vyextrahovat podstatné prvky a rysy
zobrazovaných tváří, a tím přiblíží divákovi
povahu portrétované ženy ještě víc. Nabízíme
esenci odkazu zobrazených žen. Mladí ilustrátoři také pracovali s barvou jakožto s výrazovým prostředkem, barevná symbolika

hraje v naší výstavě důležitou roli. Převažují
pastelové a jemné tóny – vždyť jsme přece
zobrazovali něžné pohlaví! Z portrétů proto
čiší ženství, ale zároveň i odhodlání portrétovaných hrdinek nějak se prosadit a pohnout
historií.
Byl velký zájem se na projektu účastnit,
museli jste spíš tvůrce omezovat, nebo
naopak hodně podněcovat?

Tohle jsem nemapovala. Projektu se účastnil
celý ateliér povinně. Zadala jsem ho naprosto záměrně, protože v našem početném ateliéru tvoří dívky zhruba 90 % osazenstva.
Myslím, že se jim portréty malovaly dobře.
A jsem si jistá, že ilustrátorky obohatila ta
nutnost nastudovat podrobnosti ze života
portrétované ženy.
Hrdinek mezi ženami v historii naší státnosti můžeme napočítat více než padesát.
Podle jakých měřítek jste je vybírali vy?

V první fázi projektu si studenti vybírali sami,
podle svého uvážení a rozhledu. Pak jsme ale
dostali mnoho dalších jmen – nabídla nám je
především Katka Tučková, která předtím delší
dobu bádala a studovala v archívech a knihovnách. Takto rozšířený seznam jsme použili pro
knihu – tam se mapovaly především příběhy
žen z 19. století.
Docela jiné doplnění jsme dostali z Českých
center. Protože vyvážejí naši živou kulturu, byl
položen důraz především na dosud žijící političky, umělkyně a sportovkyně. V obou případech šlo o krásnou práci.

Renata Fučíková
Podařil se naplnit smysl knihy a výstavy?
Kde jste při putování světem měli největší
úspěch? A tleskali vám i muži?

Samozřejmě, že na naše výstavy chodí nejen
ženy, ale i muži. Vždycky opravuju známý výrok Future is Female na Future is Together.
Náš projekt není feministickým výkřikem. Je
oslavou a připomenutím. Je prosbou, abychom nezapomínali. Abychom byli spravedliví
a vytvářeli budoucnost vyváženou s rovnými
příležitostmi pro všechny.
Úspěch měl náš projekt na mnoha místech,
pokud vím, tak zaujal i ve Spojených státech.
Vlastně v celém světě byl prezentován v bezmála 30 zemích, v Izraeli byl vystaven už dokonce dvakrát. Nyní bude po celé léto k vidění
i v Praze, v pasáži Broadway, která spojuje Příkopy s Celetnou ulicí.
Navážete na České hrdinky nějakými dalšími projekty?

Pokud máte na mysli ženskou tematiku, tak
takhle explicitně asi ne. Ale momentálně pracujeme na rozsáhlém projektu Let’s
Dance!, jímž oslavujeme košatá a na
události bohatá 20. léta 20. století.
Dobu, kdy jsme dali světu slavné romány a dramata, ale i vynálezy. Kdy
se prudce měnil životní styl a umělecké směry se rodily jak houby po
dešti. Každá taková událost dnes
slaví sté výročí. Ale asi nejradostnějším výročím je konec pandemie španělské chřipky. Právě kvůli
němu jsem tohle téma zadala. Jako
povzbuzení. Protože každá trampota má svou mez... Už brzy budeme
tančit a bavit se jako dřív!
hodně úspěchů popřál
Pavel Kačer

Žena, která se neztratí

17

letem světem / špetka moudrosti

V uplynulém roce podnikání pozastavilo
téměř 100 000 živnostníků. Toto rozhodnutí
ale častěji učinily ženy než muži. Živnost
v roce 2020 přerušilo 5 % ze všech
registrovaných podnikatelek a 4 %
podnikatelů. Analýzu zveřejnila v dubnu
poradenská společnost Bisnode A Dun
& Bradstreet Company.

Ke konci loňského roku bylo v ČR registrováno
přes 2 140 000 živnostníků, z toho 61 % mužů
a 36 % žen. Podnikání přitom pozastavilo téměř 100 000 živnostníků. „V přepočtu na podnikatelskou základnu to znamená, že přerušit
podnikání se rozhodl každý 22. živnostník,“
uvedla analytička Bisnode A Dun & Bradstreet
Company Petra Štěpánová s tím, že počet žen
vztažený k jejich celkovému počtu byl téměř
o jeden procentní bod vyšší. Všechna živnostenská oprávnění přerušilo 5,03 % žen a 4,30 %
mužů. „To může souviset také s opakovaným
zavřením škol, když se ženy, zejména matky
mladších dětí, rozhodly raději pečovat o své
potomky,“ vysvětlila Petra Štěpánová.
(tz)

Fejeton

Strýcové a tety
Už je to pár let, co jsem to oslovení „milý strýče!“ musel poprvé vztáhnout na sebe. Nikdo
jiný totiž v blízkosti nebyl, jen sotva vzrostlý
synoveček. Když jsem se později stal tuplovaným dědkem, už jsem se tolik nevyděsil, když
mě tak vnoučata oslovovala. Člověk stárne
a s věkem v rodině mění role. Z hýčkaného dítěte se stane otec, strýc, děda... Takže nakonec,
když ukončí životaběh, to na smutečním
oznámení vypadá, že vymřela celá rodina, jak
ve slavné scénce ze hřbitova prohlásil Felix
Holzmann.
Dřív však bylo těch strýců a tetiček mnohem
víc, alespoň mi to tak připadalo. Rodiny a příbuzenstva bývaly košatější a rozvětvenější, navíc držely pohromadě a vzdor mnohem horší
dopravní dostupnosti a mobilitě se častěji navštěvovaly.
O strýci Pepíkovi jsem slýchával od jeho sestry,
mé babičky, ale osobně jsem se s ním nikdy
nepotkal. Byl jsem až na jeho pohřbu a z pozůstalosti mám v knihovně Jiráskovy spisy.
Z vyprávění vím, že vyrůstal jako nejmladší
a jediný kluk mezi třemi děvčaty, což se nemohlo nepodepsat na jeho charakteru a osudu.
Vyhýbal se práci, v továrně mého dědečka organizoval stávku dělníků a vůbec žil jako méně
přizpůsobivý člen společnosti až do smrti.
Vypráví se u nás příhoda, kdy se na konci války vrátil z totálního nasazení v Reichu s husou
ukrytou pod kabátem. Povídá: „Vlasto, rozpal
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Ženy loni rušily podnikání častěji než muži

Top 5 oborů s nejvíce přerušenými živnostmi podle pohlaví
● muži
Příprava staveniště
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Kompletační a dokončovací práce
Silniční nákladní doprava

počet
4595
3699
3074
2899
2474

● ženy
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

počet
3374
3302
2648
2589
1649

zdroj: analýza Bisnode A Dun & Bradstreet Company

troubu!“ Všichni čekali, že si společně dají
chutnou pečínku. Když však byla husička do
zlatova vypečená jak brazilská tanečnice, posadil se ke stolu a na posezení ji spořádal sám.
To byl strýc Pepík, ne nepodobný Hrabalovu
Pepinovi!
Strýčka Fandu jsem poznal jako ajznboňáka
ve výslužbě. Denně chodil na nádraží v Moravanech dívat se na projíždějící vlaky. Miloval
je a nemohl bez nich být. Když jsem jednou
dorazil k němu na návštěvu, vyptával se, co
dělám. Tehdy jsem chtěl být dřevorubcem
a absolvoval lesnické učiliště. „To je dobrý,“
konstatoval Fanda, „pak můžeš jít ke dráze.“
Jako středoškolák o něco později jsem se už
blížil maturitě na „hnojárně“ v Kostelci a strýcovi to udělalo velkou radost. „Až skočíš školu, můžeš jít ke dráze,“ poznamenal. Naposledy jsem ho viděl jako student žurnalistiky. Už
mu tenkrát nebylo dobře, sotva mluvil, ale poradil mi: „Po státnicích můžeš ke dráze!“
Bohoušek byl hodně hodně vzdálený příbuzný. Všiml jsem si ho až poté, co udělal poslední uzávěrku v místním zemědělském družstvu
a odešel na penzi. Tehdy vyměnil nudnou práci účetního za život aktivního důchodce. Začal
navštěvovat příbuzné, čile se zajímal o politiku
a stal se nadšeným zahradníkem. Založil obrovskou jahodovou plantáž a já se poprvé
mohl přecpat zahradními jahodami. Byl nesmírně aktivní a i ve stáří rychlý a efektivní.
Například ráno sedl na vlak s balíkem keřů
a stromků, v Praze je zasadil a odpoledne už
zas okopával brambory doma na svém políčku. Nikdo by nevěřil, že při tom vykonal cestu
přes 250 kilometrů. Bohužel, jak rychle se jednoho dne objevil, tak i zašel. Odjel do nemoc-

nice s nemocnými ledvinami a už se nevrátil.
Mezi tetičkami vynikala teta Vika. Byl to generál v sukních. Než z hlavního města dorazila
k nám do Holic, týden předem se tu gruntovalo, smýčilo, leštilo, pralo a žehlilo. Ani to však
nestačilo. Teta stanula ve dveřích a sotva odložila tašky a svlékla kabát, spustila bandurskou.
Na nikom nenechala nit suchou, její litanie
nebraly konce. Když každému vyčinila, ulevilo
se jí. Byla bezdětná, žila jen s partnerem a přebytečnou energii a emoce musela někde ventilovat. Běsnění skončilo, když se obrátila na
svou sestru a nařídila: „Vlasto, postav na kafe!“
A pak do konce pobytu už to byla zlatá, pomilování hodná tetička s neustálým úsměvem na
rtech. Až do příští návštěvy.
Avšak stalo se nečekané. Když se opět dala do
láteření, udělala krátkou pauzu, aby nabrala
dech. A do toho strnulého ticha se ozval hlas
malého Jarouška: „Ty stvůro! Ty čarodějnice!
Ty netopýre!“ Vika tehdy zůstala v němém
údivu a z hrdla jí nevyšel ani sten. Nevěřícně
zírala na sotva pětiletého špunta, který ji probodával pohledem se zatvrzelým výrazem. Nikdo by se krve nedořezal. Pak teta vydechla
a k překvapení publika začala se otřásat smíchem. Ostatní se pomalu přidávali. Hradby
byly provaleny. Už napořád!
Mohl bych psát o tetičce Helence, učitelce
a staré panně, která svůj život zasvětila dětem,
i když vlastní neměla. O tetě Mirce, jež se
v penziónu blíží požehnané stovce a která nejkrásnější léta strávila po boku malíře – krajináře, který ji naučil vnímat přírodu Vysočiny
duší. O dalších tetách a strýčcích, kteří udělali
můj život bohatším. Ale to až někdy příště.
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Pavel Kačer

mocná příroda

Podnikání a boj s boreliózou
Je úplně jedno, jestli jste majitelkou rodinné ﬁrmy, nebo manažerkou
nadnárodní korporace. Vyjdete-li si do lesa nebo do parku, na zahradu
nebo k jezeru a přinesete si dáreček v podobě klíštěte, není to žádná
legrace. Každý rok se v České republice zvyšuje počet případů nákazy
lymskou boreliózou. Proti této nemoci, kterou přenášejí nejen klíšťata, ale
i další hmyz, zatím neexistuje účinná vakcína. Infekce je nejen nebezpečná,
ale také vede ke vzniku dalších závažných onemocnění, jako jsou únavový
syndrom nebo roztroušená skleróza. Její léčbu je nutné zahájit co nejdříve,
protože jinak může přejít do chronické podoby.
S problémem boreliózy jsem se setkala hned
na počátku svého působení v oblasti bylinek.
Postižen byl mladý člověk, který v té době byl
již tři čtvrtě roku na neschopence, přetrvávala
u něj velká únava, problémy pohybového aparátu, a bohužel i postižení nervového systému.
Léčba spočívala v podávání antibiotik, jeho
rodina kupovala různé drahé prostředky a stav
byl bohužel stejný. Tehdy jsem si řekla, že bude potřeba najít nějaký bylinný prostředek
a hledala jsem v herbářích. Zaujalo mě možné
použití tinktury z pupenů topolu.
Po zhotovení této tinktury jsem dala dvě lahvičky nemocnému a čekala, co se
bude dít. Po dvou měsících pravidelného užívání nastoupil do práce, ale stále byl unavený a měl
i nervové problémy. Napadlo
mne hledat regenerační prostředky, které by pomohly organizmu
mírnit a likvidovat následky nemoci. Měla jsem velké
štěstí, že mne oslovila kapitola o gemmoterapii, regeneraci a léčbě pomocí
zárodečných tkání rostlin.
Zhotovila jsem první a dodnes základní kúru na doléčení boreliózy. Tato sestava je nejžádanějším
seskupením bylinných
prostředků z našeho sortimentu.
Gemmoterapeutika nám
dále mohou pomáhat odstraňovat další následky
boreliózy – zánětlivé stavy
pomocí olše, třezalky,
problémy na nervové soustavě bělotrnem, lípou, šišákem a další potíže jinými gemmoterapeutiky.
Působení a význam tinktury z pupenů topolu se
váže k možnému opakujícímu se projevu boreliózy,
protože bohužel často přetrvává v cystách v různých
orgánech.
Dnes, když se setkám
s případem, že je člověk

dlouhodobě unavený, má potíže s pohybovým aparátem, tak předpokládám, že tyto
problémy může způsobovat borelie a do kúry
zařadím topol. Pokud se stav po využívání
kúry zlepší, tak vím, že potíže borelie způsobovala. Dnes již vidím, že borelie v organizmu napadá též pokožku, štítnou žlázu, oči,
ale nejhorší je postižení nervového systému,
kdy většinou útočí na nervový systém pohybového aparátu, ale může se podílet na vzniku depresí, obrny lícního nervu, poruch paměti a vzniku neuropatií.

Žena, která se neztratí

Topol

Gemmoterapeutikum z topolu je
důležité při doléčování boreliózy,
EB virózy nebo mononukleózy.
Pomáhá též při likvidaci svalových křečí, při stavech zvýšené
krvácivosti. Též při horečnatých
onemocněních, při problémech s močovými cestami, revmatizmu a zvětšené prostatě.
Jasan ztepilý

Gemmoterapeutikum
z pupenů jasanu očišťuje
organizmus od nerostných solí usazených na
pohybovém aparátu. Pomáhá při řešení dny, je
vhodný při chřipkách a jiných virózách.
Jalovec obecný

Gemmoterapeutikum
z mlaďoučkých konečků
jalovce je účinným prostředkem při zlepšení jaterních funkcí, a tím i odstranění únavy. Zlepšuje
také problémy močových
cest a ledvin. Pomáhá při
revmatické artritidě.
Olše lepkavá

Mimořádné působení
při lymské borelióze má
gemmoterapeutikum
z olše. Působí protizá-

Mgr. Jarmila Podhorná

nětlivě, zmírňuje revmatoidní artritidu,
vhodná je při zánětu kosti a preventivně působí při vzniku infarktu a ischemické chorobě srdeční.
Javor babyka

Gemmoterapeutikum z javoru zlepšuje vedení vzruchu nervem, posiluje nervový systém,
příznivě působí při bolestech nervového původu, bolestech hlavy a závratích. Podporuje
funkci nervů, psychickou rovnováhu a je
účinný při problémech karpálního tunelu.
Jinan dvoulaločný

Je to superprostředek při řešení cévních
problémů. Můžeme jej využívat především
k prevenci náhlých příhod mozkových, náhle
vniklé hluchoty, tinnitu, ischémii dolních
končetin. Ovlivňuje parkinsonický třes, závratě, paměť, psychogenní bolesti hlavy.
Toto jsou hlavní prostředky pomoci při řešení lymské boreliózy. Máme však celou řadu
dalších v boji proti boreliím, například štětku, andrographis, na únavu maralí kořen, ostropestřec, na nervové problémy též bělotrn,
třezalku, bakopu a jiné. Abychom jí předešli,
můžeme využít bylinné prostředky ke zvýšení imunity, vitamíny skupiny B a také repelenty, například naši novinku z levandule pojmenovanou Komárek.
Mgr. Jarmila Podhorná,
majitelka ﬁrmy NADĚJE
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