
Moje krátké dálky
Eva Brixi

Když se ráno projdu zahradou
A kopr

Ve flakonu dávných věků
K obědu zve sousedy

Není to parfém s exotickou náhradou
Ba naopak

Je to fofr
Můj svět vzlétá do výšin

A sestavuje plány
Hned za plotem

Objevuje pšenici a řádky žita
Už dávno založené lány

Je to tak
Půl života se denně dívám do těch krátkých

dálek
Pár desetiletí

Hladí moje tváře polní vánek
Já si to užívám

A vím
Že se u nás usídlily prázdniny

S dobrou náladou
A se sluncem rudohlavým pod čarou

Hledám stín pozdních roků
A už ubývá mi kroků

Sem a tam
Poselství dobrých zpráv

Mně ale roste z plevelů a trav
Bolehlav srdceryvný

Kamínky kouzla v zemi ryjí
Magie horkých vůní

Obepíná srpen
Jenž na vrcholcích ženských ňader trůní

A nechce dolů
Výzva neoblomná našeptává

Buďme spolu
Než léto poklady své porozdává
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Víte, co je Dětské kafíčko z kořene pampelišky?
Dát dětem příležitost vstoupit do světa dospělých může být docela zábavné. Slavnostní
rodinné chvilky třeba v kavárně, cukrárně nebo v zahradním altánku bývají předmětem
krásných vzpomínek. 

Značka Dandelion obohatila svůj sortiment Dětským kafíčkem, kávovinovým výrobkem 
pro malé (i velké) s příchutí čokolády.

www.fitforlive.cz

Chceme, aby naši zákazníci jedli a žili lépe
rozhovor na stranách 10–11

Martina ČernáMartina Černá
Chceme, aby naši zákazníci jedli a žili lépe
rozhovor na stranách 10–11
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S nadsázkou se dá tvrdit, že není
české a moravské zahrádky, kde
byste nenašli levanduli. Stala se
módní kytičkou, bylinkou,
rostlinkou s šarmem i tajemstvími.
Milujeme její vůni a většinou se
neptáme, zda jde o levanduli 
tu, či onu. Něco jiného však mají
v Levandulovém údolí na
Berounsku. Zde pěstují levanduli
lékařskou, tu, která skýtá našemu
zdraví spoustu benefitů. Než oáza
fialových vůní dostala dnešní
podobu, chvíli to přece jen trvalo.
Zakladatelka projektu Helena
Neumannová má informace 
přesně pro vás:

Proč jste dala své srdce právě levanduli,
tedy levanduli lékařské?

Protože jsem při studiu i naslouchání nád-
herným příběhům bylinkářů přemýšlela, ja-
kou bylinu bych měla pěstovat tam, kde se
chci usadit. Zjistila jsem, že už od stěhování
národů a příchodů Keltů na naše území na
vápencových mořích se u nás pěstovala le-

Přání je vybudovat 
levandulové lázně

Helena Neumannová

Do Levandulového údolí jsem
zavítala díky Klubu manažerek
pod vedením PhDr. Lenky
Tomešové před pár týdny.
Dověděla jsem se mnoho
zajímavého a na možnosti
levandule v ozdravění našeho
života jsem získala úplně jiný
náhled. Nelituji...
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vandule lékařská, kterou naši předkové doká-
zali léčit nejrůznější choroby. S pokorou jsem
tedy přijala úspěchy svých předků, zasadila
pěticentimetrovou levanduli a čekala pět let
na biocertifikaci. Pečovala jsem o ni s láskou
a zároveň studovala, proč je starými Egypťa-
ny považována za královnu bylin. 

A nezdá se vám, že teprve nyní znovu „za-
čínáme“ více než třeba před 30 lety vní-
mat její blahodárné účinky na zdraví? Ne-
prožívá renezanci?

Zcela určitě. Lidé znají levanduli jako vhod-
nou rostlinu do šatníku proti molům, do aro-
malampy a jako voňavou esenci v mýdle ne-
bo v jiné kosmetice. Je to škoda. Nejen
inkvizice, ale také totalitní režimy 20. století
dokázaly eliminovat skvělé bylinkáře a léčite-
le, kteří znali staro-
bylé receptury, doká-
zali je posouvat
svými znalostmi a lé-
čit prakticky celostně
člověka na mysli, du-
ši i těle. Jedině tak je
možné mu pomoci
dostat se z jakékoliv
choroby. 

V čem je dnes
uspěchanému člo-
věku nejvíce pro-
spěšná? Opravdu
pomáhá zklidnit, je to vlídná kamarádka
naší nervové soustavy? Co doporučit při
velkém stresu do kabelky podnikatelek
a manažerek?

Biolevandule, tedy levandule lékařská v urči-
tých odrůdách a samozřejmě bez chemie (to
už není bylina, ale květina), je v podstatě čisté
antidepresivum. Obsahuje obrovské množství

terpenů, flavonoidů a tříslovin, které mají vel-
kou dávku antidepresiv, ATB a antiseptik
z čisté přírody. V této podobě může pomoci
vyléčit deprese, prakticky stabilizovat mani-
odepresivní stavy a pomoci při nespavosti,
úzkosti, strachu a smutku. 

Jakou rozlohu zaujímají vaše políčka?
A sklízíte rostlinky jednou, či dvakrát 
do roka?

Celkem máme 45 000 biolevandulí na 3,5 hek-
taru. Jeden rok sklízíme jednou, druhý dva-
krát...

Co všechno z nich vyrábíte?

Jako jediní na světě se zaměřujeme na zdravou
výživu a superpotraviny s bonusem antidepre-

siva z čisté přírody,
pomoci trávicímu,
dýchacímu a nervo-
vému systému. 

Vaše aktivity se
rozrůstají rychlým
tempem: už máte
restauraci, pořá -
dáte různé kurzy
a setkání, poskytu-
jete konzultace
o prospěšnosti le-
vandule k tomu či
onomu zdravotní-

mu problému, chystáte se budovat nové
prostory, kde by se vyráběly dobroty
z levandule...

Ano, chceme vybudovat skutečné lázně
i s ubytováním. Procedury i zážitky stále rozši-
řujeme, protože jsou velmi žádané, a jak se
zdá, i velmi účinné. Nejlepším příkladem jsou
pozitivní dopisy klientů.

Také necháváte areál volně přístupný náv-
štěvníkům nebo milovníkům fialové krásky.
Nebojíte se vandalů?

Není zcela volný. Pouštíme do biopolí pouze
klienty, kteří dají šanci zdravé výživě a vyzkouší
nějaké produkty, ať už u nás formou konzuma-
ce, nebo nákupem domů. Do restaurace a ka-
várny je vstup neomezený, protože jezdí pravi-
delní hosté na obědy, večeře a snídaně. 

Co si u vás může objednat firma? Třeba le-
vandulový catering?

Deset let jsme se živili úžasnými eventy s hrami
a zážitky pro firmy a rodiny, takže si asi dovede-
te představit, jak nás baví a jak umíme připravit
nezapomenutelný workout. Nabízíme nádherné
hry, kulisy, dekorace i přírodu, zázemí i skvělý
catering – vše z farem z volných chovů. 

Váš e-shop je plný nápadů. Kdo je auto-
rem? Vše vymýšlíte se svým týmem?

Je to souhra celého týmu, který pečlivě budu-
jeme. Práce je pro nás koníčkem a láskou, jak
už to bývá. Firma je mým třetím dítětem...

Je u vás prostor také pro svatby? 

Velice rádi realizujeme levandulové, BOHO
i jednoduché svatby.

A co se v Levandulovém údolí zpravidla
děje před Vánoci a v zimě?

Advent je u nás prostě kouzelný. Nabízíme nád-
hernou a náročnou adventní stezku, abyste za-
přáhli své šedé buňky mozkové, levandulové
punče a svařáky, levandulový vaječný koňak, lu-
cerny, tradiční pokrmy, a hlavně vždy péči
o zdraví a vaši mysl, tělo a duši.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Zjistila jsem, že už od stěhování
národů a příchodů Keltů na naše
území na vápencových mořích 
se u nás pěstovala levandule
lékařská, kterou naši předkové
dokázali léčit nejrůznější choroby.
S pokorou jsem tedy přijala
úspěchy svých předků, zasadila
pěticentimetrovou levanduli
a čekala pět let na biocertifikaci.



Kráska 4. generace Fabia
Přesně 12. července opustila výrobní linku hlavního zá-
vodu společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi prv-

ní Škoda Fabia čtvrté generace. Škoda Fabia poprvé vychází z modulární
platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen a vedle nejlepší nabídky pro-
storu ve své třídě poskytuje také ještě vyšší komfort a celou řadu nových
bezpečnostních a asistenčních systémů. Nová Škoda Fabia má tak všech-
ny předpoklady k tomu, aby navázala na úspěch svých předchůdkyň: od
svého představení v roce 1999 dodala ŠKODA AUTO zákazníkům více
než 4,5 miliónu těchto malých vozů, čímž je Škoda Fabia po Octavii dru-
hým nejúspěšnějším modelem značky. (tz)

Mnoho z nás začalo pracovat
na home office. Čemu vás to
naučilo?
MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.
REPROMEDA s.r.o.
generální ředitelka a spolumajitelka

Home office – nyní tolikrát citovaný
a skloňovaný pojem – má určitě mnoho podob, což záleží zejména
na tom, jaký je člověk typ. Zda ráno křepce vstane, dá si sprchu,
snídani, obleče se a zasedne k pracovnímu stolu tak, jako by byl fy-
zicky v kanceláři, anebo zda po probuzení sáhne ještě z postele po
telefonu a notebooku, a ještě vleže začne řešit telefonáty a e-maily,
pak se teprve přesune k pracovnímu stolu, ranní hygienu provádí
v průběhu dopoledne a ještě v půl třetí se přistihne, že úřaduje
vlastně v pyžamu. Dnes mám zrovna home office, je 11.35 a samo-
zřejmě, že sedím u počítače bez make-upu a mám ještě to pyžamo.
Ve dny, kdy dělám online konzultace s pacienty nebo máme porady
s lékaři a manažery a vzájemně se vidíme na kameře, se na vše při-
pravím, vhodně obléknu a upravím. Home office je pro mě osobně
fajn, pokud se dá prostřídat s běžným režimem. Naučila jsem se
mnohem více věcí řešit online, ale protože jsem komunikativní ex-
trovert a s lidmi se ráda potkávám, dám přednost osobnímu kon-
taktu. A teď už se musím obléknout, nalíčit a běžet na pracovní
oběd, než nám to třetí vlna zase zarazí. Snad už proboha ne...

Léto s poděkováním
Naučili jsme se tak nějak na všechno naříkat. Jednou je
nám horko, pak zase pořád jen a jen prší, a místo toho,
abychom si užívali na dovolené jako sousedé, dřepíme
u počítače. Pořád nám není něco po chuti. Možná to
patří k trendu tzv. souznění s okolím, ježto je často

dobré nevybočovat. Ale k věci. Co kdybychom se zítra probudili
s úsměvem: to je dobře, že nám v noci déšť zalil zahradu! Nebo: slunce
parádně svítí, to si lidi u jezera pěkně užijí! A že já prosedím pracovní
den u klávesnice? Proč ne, když tím posílím prosperitu naší firmy a ješ-
tě si něco vydělám? Važme si každého okamžiku, který jsme dostali do
vínku osudu. Chvilek dělnosti a přejícnosti... Eva Brixi, šéfredaktorka

pozdrav redakce / naše nabídka
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Staň se mistrem vyjednávání
10 správných otázek, díky nimž
dosáhneš svého

Alexandra Carter

Chcete si v práci říct o zvýšení platu? Nebo jste podnika-
tel a chcete získat nového investora? Nebo jen toužíte po
vyšším sebevědomí? Ať už v životě řešíte cokoli, držíte
v ruce knihu, která vám pomůže se s problémem vypořá-
dat. Objevte deset otázek, díky nimž vyjednáte cokoli!

Tip Grady
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Mělo by v ČR přibývat
podnikatelek a manažerek?

Ilja Šedivý
Regata Čechy, a.s.
předseda představenstva

Myslím si, že by naše republika potře-
bovala ještě více schopných lidí, kteří

dokážou vést dobře tým a směřovat firmy k prosperitě, stejně tak li-
dí ochotných obětovat svůj čas i své prostředky pro rozvoj svého
podnikání. Nerozlišuji, zda tím schopným manažerem nebo podni-
katelem je muž, nebo žena. Jsem rád, že se při své práci setkávám
na vysokých pozicích se zástupci obojího pohlaví. Ženám ve ve-
doucích funkcích ale samozřejmě fandím. A nemusím chodit dale-
ko, těší mě a obdivuji například elán a velké pracovní nasazení naší
nové ředitelky v hotelu Port u Máchova jezera Zuzany Burešové.

Příspěvek publikujeme jako poslední, který jsme měli možnost
společně s autorem odpovědi za jeho života připravit. Budiž

i poděkováním za několikaletou krásnou spolupráci s ním.
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pro život

Často se táži sama sebe, jak to udělat, aby
se neplýtvalo lidským potenciálem. Jak to
zařídit, aby jedinec o to své osobité know-
-how obohatil ostatní, aby ze sebe vydal
ony poklady, které v sobě má zašifrované,
a často o nich ani neví. Bohatství takového
materiálu je obrovské. Ale často zůstává
neprobuzeno, zapomenuto. Čím to je?
Českou povahou? Závistí, že bude někdo
lepší než já? Systémem výuky ve školách?
Špatnou motivací? Těžko říci. Tím spíše
jsem uvítala knihu nazvanou Umění
motivace – Návody a tipy pro pracovní
i rodinný život , kterou právě vydal
Nakladatelský dům GRADA. Autorkou 
je PaedDr. Olga Medlíková, lektorka,
mentorka a facilitátorka. Pracuje pro
business a státní správu. Specializuje 
se na trénink managementu v měkkých
dovednostech, na sociální dovednosti,
přípravu prezentérů a lektorů,
a společenský protokol. V posledních
letech se věnuje zejména facilitaci
strategického plánování v neziskových
organizacích a řešení problémů uvnitř týmů
ve firmách a institucích. Zeptala jsem se jí:

Co je to vlastně motivace? A potřebujeme
ji vůbec?

Motivace je naše chtění – něco dělat, něco se
naučit, zkrášlit sebe nebo okolí, něco vybudo-
vat, něčeho dosáhnout... Probouzí naši vnitřní
energii a zaměřuje ji k cíli. Bez motivace vyha-
sínáme a živoříme. Někdy pomůže impulz
zvnějšku, ale nejsilnější motivace je ta hnací
síla uvnitř.

Někteří lidé jsou velmi činorodí, kreativní,
pořád musí něco dělat, aby byli šťastni a cí-
tili se užiteční. Pro ně je motivace zbytečná?

Pravděpodobně je pro ně motivační právě ta či-
norodost, možnost zapojovat se, vymýšlet, být

v centru dění, dělat věci smysluplné. Pokud jsou
v tom šťastní, je to v pořádku a zdravé. Horší je,
když si horečnou činností něco kompenzují.
Pak to není motivační, ale spíš se tím trestají.

Jak je užitečná motivace v případě vlastní-
ků firmy, která se zrovna nachází v maléru?
Zakázky nepřibývají, odbyt vázne, účet ze-
je prázdnotou. Majitelé si nevědí rady. Co
byste doporučila?

Úklid. Vnitřní a vnější – v procesech, papí-
rech, okolo firmy, ve zvyklostech, jak co dělají.
Jednak si vážně uklidí v možná letitých náno-
sech, a zejména pozoruhodné je, že jakmile se
to stane, často zakázky a zákazníci najednou
přicházejí. Jako by to byl impulz, žádoucí změ-
na. Navíc je vždy dobré, když je vidět, že se ve
firmě něco děje, že nečeká na zázrak, ale aktiv-
ně se chopila iniciativy, o něco se snaží.

O roli loajálních zaměstnanců pro rozvoj
podniku či organizace se hovoří s patřič-
nou vážností. Umí čeští šéfové dobře moti-
vovat? V čem dělají chyby?

My obecně málo chválíme. Asi je to vlivem vý-
chovy v primární rodině, ale tak nějak nám to
moc „nejde přes pusu“. Víte, že podle Gallupa 
zaměstnanec, který dostal v posledních sedmi
dnech pozitivní uznání své práce, dosahuje 
o 10–20 % vyšší produktivity práce? Chválení
chceme být všichni. Samozřejmě někdo spíš za
práci a výkon, a někomu je třeba říct, že je báječ-
ný člověk a skvěle se s ním nebo s ní spolupracu-
je. Ale pochvala, a navíc opravdová, dělá zázraky.

Kdy potřebuje člověk motivaci nejvíce?

Když je na dně nebo blízko něho. Ale raději
se tam vůbec nedostat. To znamená, všímat si

příznaků ztráty zájmu a nepodceňovat je. Tak
nějak „bez chuti“ jsme občas všichni, ale ne-
smí to trvat dlouho. Tenhle stav pak často
přechází až k vyhoření, a to už je skoro poz-
dě. Vyhořelého člověka jen tak něco „nena-
kopne“, to je dlouhodobý proces a pracný. Lé-
pe si dělat každodenní radosti, aby vždy bylo
na co se těšit. A nabídnout pomocnou ruku,
když vidím, že někdo v mém okolí klouže
k vyhoření.

Čím se liší motivace v rodině a ve firmě?

Ona se v principech moc neliší. Co nejvíc fun-
guje, je v rodinách i ve firmách stejné: pochva-
la a poděkování, naslouchat druhým a vnímat
je, dostatek informací, osobní zodpovědnost,
podpora iniciativy, jasné zásady a pravidla,
oslavy a rituály. Jenom v práci na to víc myslí-
me, protože „jsme v práci“, a doma nás to trk-
ne občas. Protože naši blízcí přece v hloubi
duše vědí, že to s nimi myslíme dobře. Ale holt
to neřekneme a pak se občas divíme.

Proč jste ke své knize zvolila právě toto
téma?

Motivace mě zajímá už dlouho. Ale v posled-
ních letech, a zejména v pandemickém roce,
její význam obrovsky narostl. Je nesmírně
znát, který člověk nebo která rodina zvládla
i nelehkou situaci minulých měsíců s přehle-
dem, protože na sobě pracovala, nenechala se
pohltit záplavou negativních zpráv a pesimiz-
mem okolí. O Češích se říká, že jsme druhý
nejpesimističtější národ v Evropě, takže tady
je práce na motivaci velmi, velmi potřeba. Po-
zitivnímu pohledu a sebemotivaci se dá na-
učit. Věřím, že se to povede i nám.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Motivace je naše chtění

PaedDr. Olga Medlíková
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hračky pro budoucnost

Před sedmi lety jste založila hračkářství
a vydala se úplně jinou cestou, než po 
jaké jste kráčela do té doby. Začala jste
podnikat, rozhodovat se jen a jen podle
vlastního názoru, pocitu, podle toho, co
vám dávalo smysl. Je to zajímavější styl
seberealizace?

Určitě je to pro mě zajímavější, dělám si věci
podle sebe, rozhoduju si, že budu dělat, co se
mi líbí a co mě baví. A také mám na věci pří-
mý vliv.

Proč jste se dala právě do distribuce, pro-
deje a výroby hraček? Není jimi trh dosta-
tečně nasycen?

V té době byl můj syn malý a já měla pocit, že
na trhu nejsou hračky, které děti rozvíjejí. Teh-

dy jsem sledovala hlavně hračkářství, která pro-
dávala převážně licencované a mainstreamové
hračky. Mým cílem bylo přinést na český trh
něco nového a hodně dávat důraz na rozvoj dí-
těte, brát hraní jako součást dětského vývoje.
Navíc jsme zjistili, že je tu díra na trhu v oblasti
hraček pro děti se speciálními potřebami.

A co vlastně dnešní malé děti potřebují?
Asi nejen mobil nebo tablet do postýlky...

Potřebují hračky, které odpovídají úrovni je-
jich psychomotorického vývoje. Obecně po-
třebují uchopovat, vidět, objevovat, ochutná-
vat, skládat věci, naučit se koordinaci
ruka-oko a rozvíjet jemnou i hrubou motori-
ku. Protože to je základ pro všechno ostatní.
Pokud dítě nemá dobrou motoriku, tak často
nemá dobrou řeč. Zároveň si myslím, že po-

třebují víc aktivního času s rodičem. Přítom-
nost rodiče má mimochodem ohromný vliv
na to, jak se malé děti při hře učí.

Nabídka e-shopu cílí také na ty se speciál-
ními potřebami. Co vedlo k této orientaci?

Hodně lidí si myslí, že mám dítě s postiže-
ním, tak to ale není. Některé hračky, které
jsou v kategorii speciálních potřeb nejúspěš-
nější, jsme začali dovážet, aniž bychom vědě-
li, že jsou určené pro děti se speciálními po-
třebami. Až ve chvíli, kdy jsme je začali
prodávat, jsme zjistili, že jsou velmi oblíbené
například u autistů. A takto jsme se dostali
k celému segmentu. Když jsme zjistili, že jsou
naše hračky oblíbené u dětí se speciálními
potřebami, tak jsme se začali hodně bavit
s odborníky z oblasti dětského vývoje – logo-
pedy, psychology, ergoterapeuty, kteří ty
hračky oceňují a sami je používají ve svých
praxích. Ten segment hraček pro rozvoj dítě-
te a hraček pro děti se speciálními potřebami
je přirozeně velmi provázaný a není to tak, 
že hračka, která nějakým způsobem prospívá
třeba autistovi, není vhodná pro jakékoliv 
jiné dítě.

Máte hodně zkušeností z marketingu. Jak
vám pomohly v začátcích businessu?

Asi tak, že jsem se na podnikání vždy dívala
marketingově. Pořád jsem vymýšlela akce, jak
lidi přilákat do obchodu a na e-shop, dělali
jsme hodně eventů. Zároveň to, že jsem
v marketingu nebyla sama a měla jsem vždy
kolem sebe tým lidí, mě vedlo i k tomu, jak
funguji v podnikání. Není to žádná one wo-
man show, že jdu ráno do krámu, tam rozsví-
tím, prodávám a pak zhasnu a jdu domů. Ne-
ustále kolem sebe mám síť lidí, se kterými
spolupracuji. Snažím se vystavět funkční
struktury.

Neviděla jsem jinou cestu, 
než podnikat
Jana Vyhlídalová založila e-shop Kidtown.cz, kde si můžete koupit
zajímavé hračky, jež rozvíjejí dětskou tvořivost a potenciál. Zřídila také
dvě vlastní kamenné prodejny v Praze. Sortiment, to nejsou jen tak
obyčejné kousky, které se dětem bezhlavě nakupují, když je potřeba je
zabavit. Jsou to naopak hračky, které mají ve vínku nabídnout dítěti
něco víc, něco, co stimuluje, učí, baví, posouvá. Kolem tohoto obchodu
se točí tým lidí, kteří se naučili spolupracovat. Vytváří a dotváří firmu,
jež má svou jasnou vizi. Jak to ale všechno před pár lety bylo? 
Jana Vyhlídalová nás pozvala dál:

Některé hračky, které jsou
v kategorii speciálních potřeb
nejúspěšnější, jsme začali
dovážet, aniž bychom věděli, 
že jsou určené pro děti 
se speciálními potřebami. 
Až ve chvíli, kdy jsme je začali
prodávat, jsme zjistili, že jsou
velmi oblíbené například
u autistů. A takto jsme se dostali
k celému segmentu.

Jana Vyhlídalová
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Žena, která se neztratí

Na čem v rozšiřování sortimentu stavíte? 
Na číslech, pocitech, intuici, nápadech 
zákazníků?

Na intuici, pocitech a praxi, která samozřejmě
zahrnuje znalost zákazníků a trhu. Právě
odezvy od zákazníků a odběratelů jsou pro mě
důležité. Jsem v úzkém kontaktu s prodejními
sítěmi, jejich zástupci za mnou chodí a říkají,
co potřebují, co jim na trhu chybí. A pokud
ten chybějící produkt zatím neexistuje, tak ho
zkusíme vyrobit. Tak vznikla třeba naše kolek-
ce Černobíle pro nejmenší.

V medailonku na e-shopu uvádíte, že slovo
odpočinek zatím ignorujete. A také že jste
zapeklitý optimista. Přesto všechno, ne
každý den je posvícení. Co děláte, když se
zrovna nedaří, když je průšvih?

Otázka je, co je průšvih. Mě každý „průšvih“
hrozně nastartuje. Třeba když byl první lock-
down, tak jsem chytla hroznou mánii a vymý-
šlela jsem milión věcí. Šili jsme roušky a posí-
lali jsme lidem ke každé objednávce roušku.
Takže krize je pro mě spíš motor. Já asi ne-
mám žádné „když se nedaří“. Takové krizové
momenty mívám třeba typicky po Vánocích.
Před Vánoci se toho spousta děje, jedu jako
fretka na setrvačník. A potom najednou přijde
ten útlum, a já první tři dny vůbec nevím, co
mám dělat. Mám depku z toho, že se nic nedě-

je. Ale z toho, že se něco nedaří, deprese ne-
mívám.

Míváte někdy strach z toho, že něco ne -
vyjde?

Strach ne, nebojím se zkoušet, improvizovat,
mám ráda rozjíždění nových věcí. Když to vy-
jde, tak je to super, a když se ukáže, že je to
slepé rameno, tak to nemám problém opustit.

Říká se, že ženy podnikají víc srdcem než
muži. Je to pravda?

To si netroufám zobecnit. Ale možná je to čás-
tečně pravda u volby businessu, kdy žena spíš
začne dělat něco, co ji baví, čemu věří a co má
pro ni smysl. Muži možná volí víc racionálně
podle toho, co si myslí, že bude fungovat.

Podle jakých měřítek jste sestavovala svůj
tým? Jakou roli přikládáte vztahům mezi
lidmi?

Ze začátku je důležité, aby noví kolegové fun-
govali se mnou, abychom spolu vy-
cházeli a byli podobně naladění.
A samozřejmě, aby byli schopni
zabezpečit to, co mají na starost.
Ale potom s růstem týmu začí-
nám dávat větší důraz na to, aby
zapadli do toho existujícího ko-

lektivu a doplnili ho tam, kde je potřeba. Já
nejsem moc dobrý člověk na vybírání lidí,
protože si vybírám svoje klony a na to pak na-
razím. Jinak co se týká vztahů s lidmi, tak já
jsem extrovert a cizí lidi mě nabíjejí, čerpám
z té expozice energii. Takže pro mě je to ex-
trémně důležité. 

Mnoho moudrých lidí definovalo vstup do
podnikání jako odvahu. Souhlasila byste
s nimi?

Odvaha je podle mě, když se rozhodnete ode-
jít z jistého zaměstnání, když něco musíte
opustit. Hodit to všechno za hlavu je odvaha.
Já jsem se do podnikání pustila na mateřské,
v životní fázi, kdy mi to přišlo takové přiroze-
né. Už jsem měla partnera, který mě zabezpe-
čil a nemusela jsem se honit za velkým pří-
jmem z korporátu kvůli tomu, abych splatila
hypotéku. Získala jsem odstup od toho, čemu
se někdy říká krysí závod. V určitý moment se
to ve mně úplně zlomilo a už jsem neviděla ji-
nou cestu, než podnikat.

za odpovědi poděkovala 
Eva Brixi
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Mít něco jinak a pěkně. Třeba 
byt nebo dům plný nápadů,
neobvyklých kreací, radůstek. Asi
přání nejedné ženy. Ale nejen to.
Řada odvážných si může plnit
neobvyklé sny ještě neobvyklejšími
šperky. Zdá se to neuvěřitelné, 
ale již existují. Pro ty, kterým je
pěstování květin doma málo
a chtějí mít kousek přírody stále
u sebe, připravil ateliér Zahrada 
na niti speciální kolekci šperků
s motivy rostlin. Na e-shopu
i v ateliéru je možné zakoupit
prsteny, řetízky i brože, které jsou
určené všem, kdo se nebojí svou
lásku k přírodě ukázat světu. 

Šperky se skleněnými mikrosvěty
Je skvělé mít místo plné květin, kam se může-
me vracet. Náhrdelník mini kaktus umožňuje
dokonce mít kaktus uzavřený ve svém malém
světě stále s sebou. A protože je to rostlina ja-
ko každá jiná, bude svému nositeli vděčný, po-
kud s ním bude chodit na slunce. Jednou za
měsíc je dále zapotřebí takový přívěsek posta-
vit do nádoby s vodou; kaktus se totiž pomocí
otvorů ve dně dokáže napít. A protože každý
kaktus má jiný rozměr, může se stát, že zhruba

po roce bude rostlina pro svůj skleněný obal
příliš velká. Naštěstí lze kaktus vždy přesadit
do květináče a na krk si pověsit jiný.
Náhrdelník s živým mini kaktusem v plasto-
vé baňce na nerezovém kuličkovém řetízku.
V Zahradě na niti ve Školské 7 na Praze 1 
nebo na e-shopu zahradananiti.cz je pořídíte
za 640 Kč.
Pro ty, kdo nejsou fanoušky kaktusů, má Za-
hrada na niti připravené i další šperky. Napří-
klad prsten Mikrosvět obsahuje ve skleněném

obalu malou rostlinnou říši z umělých mini-
atur. Zároveň se nositelky nemusí bát, že by se
jejich prsten nedopatřením rozbil. Obaly, které
autorka k výrobě používá, jsou z tvrzeného
skla, které odolá i běžným nárazům.

Decentní doplňky trochu jinak
Náušnice ve tvaru monstery či Květinové ná-
hrdelníky potěší všechny, kdo chtějí prozářit
své letní outfity. Květinový náhrdelník je vy-
roben z křišťálově průhledné pryskyřice, do
které se zalévají nejrůznější druhy živých
rostlin – od sedmikrásek až po chrpu. Květi-
ny vypadají stále jako živé, ale nikdy nezvad-
nou a nevyžadují žádnou péči. Další před-
ností květinových náhrdelníků je pohodlné
nošení, protože jsou opravdu lehounké. 
Všechny šperky ze Zahrady na niti pořídíte
v dárkovém balení na e-shopu zahradananiti.cz
nebo v ateliéru ve Školské 7 na Praze 1, kde
vám rádi poradí s výběrem doplňků i rostlin.
Zahrada na niti je neobyčejné květinářství za-

hradní architektky Lenky Hrubé s nejen
levitujícími rostlinami. Vzniklo v ro-

ce 2011 jako česká odpověď na ja-
ponské kokedamy. Postupně se roz-
šířilo o závěsná aerária a jejich sto-
jací varianty, terária. V roce 2012
Lenka Hrubá otevřela ve Školské
ulici v Praze kamennou pobočku,

showroom a ateliér Zahrady na niti
v jednom, a stala se tak jednou z prv-

ních českých průkopnic vlny pokojovek
a urban jungle. Na krátkodobé trendy se však

v Zahradě na niti nehledí. Zato se klade důraz
na odpovědnost, udržitelnost a odvahu dělat si
věci po svém. (tz)

www.zahradananiti.cz.

Zahrada na niti představila kolekci
šperků pro všechny milovníky rostlin



co umí bylinky

Jste malá rodinná firma? Pak určitě víte,
co to znamená, když jeden člen týmu
onemocní. Najednou to vypadá, že celé
podnikání končí, protože právě onen
specialista je nenahraditelný. A zastane
to, co jiný vůbec neumí. Není však
důvod strašit. Je lepší uvádět pozitivní
příklady toho, co se komu podařilo, jak
se kdo propracoval k úspěchu. 

Aby tomu tak však bylo, je zdraví podmínkou
číslo jedna. Třeba les je úžasným zdrojem
energie, a stále více lidí z businessu si v něm
užívá krásné chvíle odpočinku. Stejně tak na
výletech do přírody či jen činorodostí na
vlastní zahradě. Ale pozor – i při tom existuje
mnoho nástrah. Hlavně řádí klíšťata, která do-
kážou zhatit mnoho pěkných plánů.
Jsou nositeli boreliózy. Ne vždy se tuto nemoc
podaří včas rozpoznat, podchytit i léčit. Jeden
zdroj pomoci přesto existuje a mnohokrát se
osvědčil. Bylinné sestavy firmy NADĚJE, již za-
ložila Mgr. Jarmila Podhorná. Sama k tomu ří-

ká: „Každý rok se v České republice zvyšuje po-
čet 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 skle-
róza. Její léčbu je nutné zahájit co nejdříve, pro-
tože jinak může přejít do chronické podoby.“
Jarmila Podhorná se pozorně věnuje výrobě
gemmoterapeutik, přípravků z pupenů rostlin.
Zhotovila první a dodnes základní kúru na
doléčení boreliózy. „Tato sestava je nejžádaněj-
ším seskupením bylinných prostředků z naše-
ho sortimentu. A gemmoterapeutika nám mo-
hou pomáhat odstraňovat další následky
boreliózy – zánětlivé stavy pomocí olše, třezal-
ky, problémy na nervové soustavě bělotrnem,
lípou, šišákem a další potíže. Působení a vý-
znam tinktury z pupenů topolu se váže k mo-
žnému opakujícímu se projevu boreliózy, pro-
tože bohužel často přetrvává v cystách
v různých orgánech.“ Proto i ona nabádá
k velké opatrnosti.

„Dnes již vidím, že borelie v organizmu napa-
dá též pokožku, štítnou žlázu, oči, ale nejhorší
je postižení nervového systému, kdy většinou
útočí na nervový systém pohybového aparátu,
ale může se podílet i na vzniku depresí, obrny
lícního nervu, poruch paměti a vzniku neuro-
patií,“ komentovala nejnovější zjištění. A těší
ji, že mohla na základě svého studia navrh-
nout mnoho tinktur a ucelených kúr, jež
mnoha lidem při zvládání následků boreliózy
pomohly. (red)

O společnosti NADĚJE se můžete také 
dovědět zde:
Web Cesty k sobě: www.cestyksobe.cz/
mgr-jarmila-podh…od-matky-prirody/42477
YT kanál Cesty k sobě:
youtu.be/QTCnEQCmbaQ 

V přírodě odpočinek,
ale i nástrahy

foto Pixabay

INZERCE
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rozhovor měsíce

Témata, jako je udržitelnost, společenská
odpovědnost, zdraví, rezonují ve vaší spo-
lečnosti již dlouho. Proč se nyní dostaly
ještě více do popředí?

Máte pravdu, oblasti udržitelného maloobcho-
du se na strategické úrovni věnujeme od ro-
ku 2012, ale jednotlivými aspekty ochrany pří-
rody, zdrojů, spolupráce s farmáři či animal
welfare se zabýváme po celou dobu podnikání
v ČR, to znamená více než 30 let. Máme přesně
dané cíle, kterých chceme dosáhnout a pravi-
delně je také měříme. Vedle vzniku mé pozice
je nejnovější informací v této oblasti podpis
Kodexu chování EU pro odpovědné podnika-
telské a marketingové postupy, který pochází
z pera Evropské komise. Jeho účelem je sjedno-
tit se na společné cestě k udržitelnému potravi-
novému systému, a to přizváním firem všech
velikostí, které působí v oblasti výroby, obcho-
du, zpracování, reklamy, distribuce a prodeje
potravin. Tento kodex je naprosto v souladu
s našimi dlouhodobými aktivitami, které smě-
řují k naplňování strategie „Farm to Fork“, tedy
„z pole až na talíř“. A odpovídá tomu i náš zá-
vazek deklarovaný při podpisu, který obsahuje
deset starších i nových cílů v oblasti zdravějšího
stravovaní, transparentnosti produktů, mini-
malizace odpadu a vlivu na klima.

Jaké aktivity v této oblasti vyvíjíte?

Máme stanovených šest oblastí, na které se za-
měřujeme. Vypíchnu pár z nich: Podporujeme
zdravý životní styl našich zákazníků a zároveň

zdravé, bezpečné a inkluzivní pracovní prostře-
dí s prostorem pro rozvoj našich zaměstnanců.
Soustředíme se na rozšiřování sortimentu zdra-
vých potravin u výrobků našich vlastních zna-
ček. Další oblastí je redukce potravinových pře-
bytků, kdy už více než deset let spolupracujeme
s potravinovými bankami. V loňském roce
jsme naše dary zdvojnásobili a letos jsme se
opět zavázali darovat dvakrát víc, konkrétně
1600 tun potravin. Potravinovým bankám jsme
věnovali také tři užitková auta a další takovýto
dar připravujeme. Potraviny nevhodné k lidské
konzumaci poskytujeme na zkrmení zvířatům.
Na vybrané prodejny instalujeme i kompostéry.
Klademe důraz také na životní prostředí a za
necelé tři roky jsme snížili uhlíkovou stopu
o téměř 20 %. Dlouhodobě se zaměřujeme i na
podporu komunit, s čímž nám už 12 let pomá-
há náš Nadační fond Albert. 

V péči o zaměstnance hraje podpora jejich
zdravého životního stylu značnou roli. Co
všechno pro ně Albert dělá?

Chceme, aby naši zákazníci jedli, a tím pádem
také žili lépe. Stejně to samozřejmě platí pro
naše kolegy. Proto je dlouhodobě vedeme ke
zdravému životnímu stylu pomocí dlouhodo-
bých i krátkodobých aktivit, benefitů a komu-
nikace. Ve všech prodejnách i na distribučních
centrech pořádáme pravidelné Dny zdraví
v rámci kampaně měsíc zdraví. Každý rok pro-
bíhá v rámci měsíce zdraví v našich více než
300 prodejnách po celé republice tradiční 
roadshow o zdravém stravování. Organizujeme
ji ve spolupráci s lektorkami programu Zdravá
pětka Nadačního fondu Albert. S osvětou nám
pomáhají také známé tváře, dlouhou dobu to
byl náš nejúspěšnější paralympionik Jirka Ježek
a letos máme pro zaměstnance přichystané jiné
slavné jméno. Loni se roadshow zaměřovala na
prevenci virových a respiračních onemocnění.
V pandemické době probíhala také řada webi-
nářů na téma zdraví a prevence. Zaměstnan-
cům poskytujeme v podzimním období vitamí-
ny nebo možnost vakcinace proti chřipce, slevy
na vybrané zdravé produkty. Dáváme ovoce
zdarma, pro zajímavost, například vloni šlo

o více než 100 tun darovaného ovoce. Mezi dal-
ší zdravé benefity patří také rekondiční volno
nebo příspěvek na Multisport kartu.

Rozšiřování sortimentu čerstvých výrobků
nabralo pořádné tempo. S jakými novinka-
mi počítáte? A kdo je u vás především na-
kupuje?

Poslání značky Albert je „jíst lépe a žít lépe“,
nejen proto v našich prodejnách nabízíme zá-
kazníkům větší množství čerstvých potravin.
Víme, že lidem v Česku záleží také stále víc na
zdravém životním stylu, a my tomuto pozitiv-
nímu společenskému trendu rádi vycházíme
vstříc. Zdravé čerstvé potraviny tvoří přibližně
polovinu celé naší nabídky. V Albertu mluví-
me o demokratizaci zdravého jídla. To zname-
ná, že se snažíme dělat toto zboží přístupné pro
všechny a nabízíme ho za férové ceny. Součástí
našich aktivit je také reformulace produktů,
kdy v nich společně s dodavateli snižujeme ob-
sah soli, cukrů či přídatných látek známých ja-
ko éčka. Ve všech našich prodejnách najdou
zákazníci oddělení Zdravě s Albertem s nabíd-
kou zdravých produktů a výrobků vhodných
pro různé druhy diet a potravinových omeze-
ní. Společně s ním a také se širokou řadou po-
travin našich značek Nature´s Promise či Fresh
Bistro tak děláme zdravý způsob stravování
ještě dostupnějším. V poslední době sleduje-
me, že se část zákazníků více přiklání i k biový-
robkům, zajímají se o animal welfare či udrži-
telný rybolov.

Není honba za optimálním životním stylem
nadbytečně módní záležitost? Anebo již by-
lo skutečně na čase o sebe začít více dbát?

V době pandemie koronaviru se ukázalo, že
aspekt zdraví je ještě důležitější než kdykoli
předtím. A my v Albertu považujeme inspiraci
ke zdravému životnímu stylu za poslání. Jako
odpovědný obchodník chceme motivovat jak
zákazníky, tak 20 000 našich kolegů. Proto se
soustředíme na všechny už zmíněné aktivity
a také od roku 2004 realizujeme pod záštitou
Nadačního fondu Albert unikátní vzdělávací

Chceme, aby naši zákazníci 
jedli a žili lépe

Již tři desetiletí se v obchodním řetězci Albert zabývají společenskou
odpovědností a udržitelností. Téma se stalo natolik naléhavým, že dnes tvoří jeden
z hlavních směrů podnikání. Už zdaleka nejde jen tu a tam o nějaký projekt nebo
dobrý skutek. Spíše naopak. Je to cesta k smysluplnému rozvoji businessu,
„vzpomínka na budoucnost“, která skýtá velký potenciál. Proto bylo nutné dát jí
určitý rámec, začít ji řídit systematicky. Společnost Albert tedy vytvořila novou
pozici ředitele pro udržitelnost a zdraví. Od července ji zastává Martina Černá. Ta
získala zkušenosti jako členka týmu odpovědného za tuto oblast. Od 1. července
zastřešuje veškeré aktivity týkající se udržitelnosti, neplýtvání potravinami či
snižování uhlíkové stopy, spotřeby plastů nebo pomoci komunitám:

Martina Černá
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program Zdravá 5. Ten seznamuje děti v mateř-
ských a základních školách zábavnou formou
se zásadami zdravého stravování. S rostoucí
obezitou v dětské populaci se ukazuje stále vyš-
ší aktuálnost tohoto tématu. Zdravý životní styl
vede ke snižování obezity či civilizačních cho-
rob. Bioprodukty také pomáhají k udržitelné-
mu hospodářství a ochraně přírody.

Podnikáte vy sama něco, abyste se cítila
vitálnější? Běháte, chodíte na jógu, nejíte
pozdě večer u televize? O čem jste pře-
svědčena, že opravdu funguje?

Ve volném čase se věnuji jízdě na
koni, běhám, plavu, cestuji a rádi
s rodinou poznáváme jiné kultu-
ry, zvyky a gastronomii v různých
částech světa. S lepším vnitřním
pocitem mi určitě pomáhá i dob-
rovolnictví, ke kterému bych se
zase ráda vrátila.

Stále ještě se potravinami hod-
ně plýtvá. V domácnostech urči-
tě. Zvykli jsme si na to, že je
všeho dost, kdykoli si můžeme
cokoli opatřit. Ale málokdo si
uvědomuje, kolik práce, ener-
gie, surovin je potřeba k tomu,
abychom měli vždy plný talíř.
Albert hodlá proti takovému
nešvaru bojovat...

Téma potravinových přebytků nás hodně tíží.
Člověk, který není od nás z businessu, si jen
těžko umí představit, jak přísné kontrole tato
oblast podléhá, kolik parametrů sledujeme
a jak systematicky postupujeme v jejich snižo-
vání. Řekli byste – vždyť z celého sortimentu
vám zůstane jenom pár procent, tak proč? Tato
otázka má ale nejen businessový, ale také envi-
ronmentální a etický aspekt. Proto máme velice
propracovaný systém založený na řadě projektů
jak pro zákazníky, tak pro neziskové organiza-
ce, zvířata. Již před dvěma lety jsme začali
označovat potraviny s blížící se dobou spotřeby
nálepkou Pomozte nám neplýtvat a dáváme na

ně slevu 30 %. 50% slevu na určité druhy pečiva
dvě hodiny před zavírací dobou jsme pak za-
vedli loni ve vybraných prodejnách. Tímto způ-
sobem chceme napomoci tomu, aby se snížilo
plýtvání potravinami, a zároveň zákazníky v té-
to oblasti takto vzděláváme. Také, jak už jsem
zmiňovala, neprodané potraviny darujeme po-
travinovým bankám. To je obrovská část této
práce a poděkování patří našemu hlavnímu
partnerovi, Federaci potravinových bank, ale
i našim zaměstnancům, a to hlavně v prodej-
nách. Federaci potravinových bank jsme jen
vloni darovali 1,6 miliónu porcí jídla a pro leto-

šek jsme se veřejně zavázali náš dar opět zdvoj-
násobit. Potraviny nevhodné k lidské konzu-
maci darujeme ke zkrmení zvířatům. Nově
jsme také odstartovali pilotní projekt se zá-
chrannými stanicemi pro volně žijící zvířata
v Praze a Vlašimi. Od února jsme jim poskytli
přes osm tun ovoce, zeleniny a pečiva.

Je mnoho cest, jak snižovat spotřebu plas-
tů. Jakou strategii jste zvolili u vás?

U výrobků našich vlastních značek směřujeme
k nulovému plastového odpadu do roku 2025.
Řešení zahrnuje redukci obalových materiálů
a posun k recyklovatelným, opakovaně použi-
telným nebo kompostovatelným plastům. Kro-

mě toho jsme se do roku 2025 zavázali mít čtvr-
tinu plastových obalů u produktů našich vlast-
ních značek z recyklovaných materiálů. Využí-
vání plastů snižujeme dlouhodobě, jen na ovoci
a zelenině jsme vloni ušetřili 192 tun plastu.

Pomoc určitým komunitám je jednou z cest
pro konání dobrých skutků. Kam zaměřuje-
te pozornost?

Myslím, že loni i letos se v průběhu krize ukáza-
lo, jakou společenskou úlohu může prodejce
potravin hrát. Hned zkraje pandemie jsme vy-

psali dva mimořádné miliónové
granty na pomoc dětským domo-
vům. Do nemocnic jsme rozvezli
v průběhu krize dezinfekce na po-
vrchy i pro osobní použití, celkem
50 000 litrů v různých baleních, od
malých kapesních lahviček až po
velké barely. Speciálními zavážka-
mi potravin jsme pomáhali v nej-
hůře zasažených oblastech, jako
byl Uničov. Nejnověji jsme také
vezli čtyři plně naložené kamiony
s materiální i potravinovou pomo-
cí do moravských obcí zasažených
tornádem. Vloni jsme na komu-
nitní podporu věnovali více než 
20 miliónů, letos to bude 40 mili-
ónů. S tím nám pomáhá Nadační
fond Albert, který pomoc zpro-

středkovává. No a pak tu jsou dlouhodobé tra-
diční projekty fondu – granty pro dětské domo-
vy Bertík pomáhá už běží dvacet let a stále se
ukazuje, jak tato dobře cílená pomoc dokáže po-
máhat dětem ze znevýhodněného prostředí. Dá-
le je tady Zdravá pětka s odučenými 60 000 dět-
mi každý školní rok. No a pak klíč k našemu
podnikání, dlouholetá obchodní partnerství se
stovkami lokálních dodavatelů potravin a vzá-
jemná spolupráce na zvyšování kvality, péči
o krajinu či animal welfare. Naše prodejny jsou
téměř v každé obci a já věřím, že podpora mí-
stního života a místních komunit je stejně důle-
žitá jako poskytovat lidem zdravé a čerstvé jídlo. 

otázky připravila Eva Brixi
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Když se začaly vyrábět první tyčinky, bylo
vám asi šest let... Přesto vám jejich historie
není lhostejná...

Prvním naším výrobkem byla v roce 1996
müsli tyčinka Fly. Za to čtvrtstoletí jsme jich
zákazníkům dodali více než půl miliardy.
Vlajkovou lodí firmy jsou dnes ale přede-
vším ořechové Maxi Nuta, následovány oves-
nými Flapjacky a již zmiňovanými müsli ty-
činkami Fly. Celkově z výrobních linek sjíždí
65 miliónů tyčinek za rok. A historie? Možná
bych ji charakterizovala jako období návratů,
hledání, pokusů, nápadů, a zejména snahy
dát spotřebiteli něco nového, praktického
a zdravého.

Podnik jste se svojí maminkou převzala
v roce 2020, tedy nedávno. Jak se v roli
šéfové cítíte?

Zahájila jsem novou profesní etapu, ve které je
mnoho zodpovědnosti, ale i krásných výzev.
Také nejsme na vše samy. Společně pracujeme

ve vedení s výkonným ředitelem Tomášem
Rainetem a obchodním ředitelem Milošem
Plačkem. Tvoříme tým s jednotným názorem
na věc, navzájem si pomáháme. Mám sice roč-
ní dceru, ale schopností dobrého manažera je
obklopit se lidmi, kteří jsou samostatní, své
práci rozumí a je na ně spolehnutí. Tedy ano –
sama bych vše ve firmě nezvládla, ale zařídila
jsem to tak, abych ani nemusela.

Změnilo podnikání váš dosavadní život?
Čím vás obohatilo?

Nedá se říct, že by převzetí rodinné firmy
můj život změnilo nějakým zásadním způso-
bem. Celý život se pohybuji v podnikatel-
ském prostředí, moji rodiče firmami žili a my
jsme toho společně s bratrem byli součástí.
V obou rodinných firmách pracuji již mnoho
let. V té zaměřující se na prodej a servis ško-
dovek působím 10 let na pozici marketingové
manažerky a ve společnosti RUPA již
sedmým rokem, zde se věnuji obchodu. Na-
plňuje mě to, rozvíjím své schopnosti a do-
vednosti každým dnem. 

Výrobní program nesestává jen z tyčinek,
které běžně známe z obchodu...

Naše vlastní tyčinky tvoří zhruba 20 %, zbýva-
jících 80 % je B2B produkce pro
privátní značky významných
zákazníků. Díky nim se
naše výrobky prodávají
po celém světě.

To zní hodně noblesně. Kde všude jste te-
dy zapustili kořeny?

K největším odběratelům v rámci zemí Evrop-
ské unie patří Skandinávie, Německo a výcho-
doevropské země. Ve světě je to pak Blízký vý-
chod, Čína, Spojené státy a Rusko. Zajímavé je
sledovat chutě lidí v různých koutech zeměkou-
le. Například v Německu jednoznačně vedou
ořechové tyčinky, stejně jako ve Skandinávii,
kde jsou za nimi v těsném závěsu cereální ty-
činky. Ve východní Evropě jdou nejvíce na od-
byt müsli tyčinky. Specifický je v tomto směru
protein, který je oblíbený všude a aktuálně vidí-
me jeho velký boom v západní Evropě a ve
Skandinávii.

Velmi módním ve stravování je trend raw.
I zde máte co nabídnout?

V roce 2017 postavila rodinná firma novou
výrobní linku specializující se na výrobu pro-
teinových a právě raw tyčinek. Díky tomu
jsme naši nabídku výrazně rozšířili, takže nyní
máme tyčinky ořechové, cereální, ovesné ne-
pečené, müsli, bezlepkové, raw, vegan, protei-
nové a další. Tím však inovace rozhodně ne-
končí. Vnímáme nástup průmyslu 4.0, a proto
se zaměřujeme na digitalizaci a automatizaci
naší výroby, stejně jako trendy týkající se zdra-
vé výživy a ekologie. Naším cílem je redukce

cukrů, zjednodušení receptur a plná recy-
klovatelnost obalových materiálů. Rov-

něž plánujeme rozšířit své vlastní vý-
robní portfolio.

RUPA: 25 oříškových let
Pamatujete se na první tyčinky s názvem müsli? Průkopníkem v jejich recepturách
i výrobě byla firma RUPA, spol. s r.o., z pražské Hostivaře. Ta si za ta léta, co vstoupila
na trh, vybudovala nespočet příznivců. Věrných zákazníků, kteří, ač konkurence brzy
narostla, na tu svou „rupu“ nedají dopustit. Mandle, pistácie, kešu, arašídy, para
ořechy... Některou z ořechových tyčinek Maxi Nuta už určitě ochutnal každý. A pokud
ne, měli byste je zkusit. Všech osm druhů se totiž pyšní jedním primátem, tedy obsah
oříšků vždy dosahuje minimálně 60 %. Vlajkovou lodí firmy jsou dnes především
ořechové Maxi Nuta, následovány ovesnými Flapjacky a již zmiňovanými müsli
tyčinkami Fly. Společnost RUPA, která tyto převážně ořechové dobroty produkuje,
letos slaví 25. narozeniny. Dnes ji má na starost Aneta Rainet Štěpánková, generální
ředitelka, jež pokračuje v rodinné tradici:

Aneta Rainet Štěpánková
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Kterou dobrotu z vašeho sortimentu si zá-
jemci nejvíce oblíbili?

Nejprodávanější RUPA tyčinkou je již zmiňo-
vaná Maxi Nuta, jež spatřila světlo světa v ro-
ce 2003. Byla to první ořechová tyčinka vyrá-
běná v České republice a také velký risk,
protože vzhledem k 60% obsahu ořechů byla
dražší než veškerá tehdejší konkurenční pro-
dukce. Výjimečnou pozici si Maxi Nuty 
udržuje dodnes, dbáme na špičkovou kvalitu
ořechů, mezi nimiž najdete u nás dostupné
druhy jako třeba vlašské, ale také kešu, pistá-
cie, para či pekanové ořechy doplněné suše-
ným ovocem, a to vše zalité medem a oboha-
cené čokoládovou či jogurtovou polevou.
Používáme například výhradně český med,
všechny polevy a tuky jsou tzv. low trans, tedy
s minimálním obsahem trans-mastných kyse-
lin. Vyhýbáme se konzervantům, umělým bar-
vivům a příchutím, což platí pro veškerou naši
produkci. Snad ještě jedna zajímavost – v prů-
běhu let se portfolio Maxi Nut různě přetváře-
lo a aktuálně čítá osm druhů.

Stačíte tedy vyrábět? 

Maxi Nuty jsou natolik úspěšné, že jim z kapa-
citních důvodů musí pomalu ustupovat naše
nejstarší tyčinka Fly, které už máme jen čtyři
druhy. Müsli tyčinky samozřejmě vyrábíme
i nadále, ale převážně jde o B2B produkci, jak
jsem naznačila. Naopak „nejmladším dítětem“
naší firmy je ovesná nepečená tyčinka Flapjack.
Hlavní složkou této pochoutky jsou ovesné
vločky, jejichž podíl je zhruba 40 %. Díky tomu
je výborným zdrojem vlákniny a kvalitní ener-
gie. Složení Flapjacků je čistě přírodní a v zása-
dě velmi prosté, a právě v tom jsou výjimečné.
Navíc jsou lisované za studena, takže v nich
zůstávají zachovány všechny cenné látky.

A o čem vypovídají čísla?

Firma má 90 zaměstnanců. V roce 1996 začí-
nala s pouhými 20. V roce 2000 byl její obrat
103 miliónů korun, v roce 2019 to bylo již 
250 miliónů korun. Podařilo se ho tedy zdvoj-
násobit. Naší společnosti se dařilo i v covido-

vém roce 2020, kdy došlo sice k poklesu obratu
na 214 miliónů korun, ale tento mírný propad
by dán především snížením exportu, jenž byl
ovlivněn hlavně paralýzou jednotlivých trhů
způsobenou restriktivními opatřeními. Věřím
však, že letošní rok bude zdařilejší. Na výrobu
tyčinek za rok spotřebujeme například 240 tun
ořechů, 180 tun ovesných vloček, 140 tun čo-
kolády, 180 tun polev a 12 tun medu.

Zkusme se vrátit k řádkům dávných let.
Jak to všechno vlastně začalo?

Jméno RUPA není v historii českého cukro-
vinkářského průmyslu neznámé. Někteří pa-
mětníci si jistě i dnes vzpomenou na předvá-
lečnou továrnu na cukrovinky Rupa, kterou
založil Rudolf Pachl. Za první republiky byla
jeho modřanská továrna největší a nejvý-
znamnější firmou v oboru a po znárodnění
a přejmenování na Národní podnik Čokolá-
dovny Orion dále fungovala, i když už bez
svého zakladatele. 
V roce 1996 se tatínek současné majitelky, 
Ing. Jan Štěpánek, rozhodl vzkřísit kdysi slav-
nou značku. Oslovil potomky Rudolfa Pachla,
a protože ti neměli proti jejímu obnovení ná-
mitky, založil s pěti společníky společnost 
RUPA, spol. s r. o., v pražské Hostivaři. Přesně
tam, kde kdysi sídlila továrna na boty jeho dě-

dečka Františka Štěpánka, který byl nejprve
souputníkem a posléze konkurentem Tomáše
Bati. Na stejném místě se výjimečné tyčinky,
jejichž poznávacím znamením je špičková
kvalita a výhradně přírodní suroviny, vyrábějí
už čtvrt století.

Takže svým způsobem navazujete na prvo-
republikové aktivity. Je to pro vás hodně
inspirativní?

Svým způsobem ano, navazuji, ale je to řeče-
no s velkou nadsázkou. Tyčinky mají k botám
poměrně daleko. Tatínek nechal na památku
kdysi slavné továrny na boty našeho pradě-
dečka v areálu komín. V budovách stále nara-
zíte na některé dobové fotografie, ale jinak je
to již zcela jiný sektor. Jsem hrdá na to, že
můžu pokračovat v tom, co tatínek dlouhé ro-
ky budoval. Společně s manželem Tomášem
Rainetem rozvíjíme něco, čemu rodiče oběto-
vali více než půlku svého života. Vědět, že fir-
ma pod naším vedením vzkvétá, je povznáše-
jící, a jsem si jistá, že by na nás byl táta pyšný.
Plné převzetí RUPY, a spolu s tím možnost
navázat na svého tatínka a jeho předky, je pro
mě jisté zadostiučinění, jako bych k tomu byla
předurčena.

Jaké jsou vize a představy?

Rádi bychom plně modernizovali celou firmu
a to není práce na týden ani měsíc. Soustavně
na tom pracujeme od chvíle, kdy jsme podnik
převzali, tedy již více než rok. Dále se chceme
zaměřit na ekologii, samozřejmě jsou zde něja-
ké překážky, ať už legislativní, nebo procesní,
nicméně pozvolna řešíme naše možnosti v jed-
notlivých částech výrobního procesu. Chceme
také podpořit náš brand, budování značky nik-
dy nebylo prioritou a já jsem přesvědčena, že
je to velká škoda, máme tedy co dohánět. Tady
se zřejmě vyřádí mé marketingové já... Součás-
tí tohoto procesu bude také budování brandu
Maxi Nuta, který si již za ty roky nějaké pově-
domí získal, ale konkurence mu i díky velmi
silné reklamě šlape takzvaně na paty.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi
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Podnikatelku Janu Kolrusovou
z našich stránek určitě znáte.
Vracíme se k filozofii jejích
produktů, jež vznikají z naší tradiční
bylinky, pampelišky. Stala se
zakladatelkou nového směru ve
výrobě, zatím převážně potravin,
ale to je teprve začátek...

Kořeni pampelišky v potravinářském prů-
myslu nevěnuje nikdo tolik pozornosti jako
vy a vaše značka Dandelion. Jak se na trhu
ujal váš první výrobek, „pampelišková ká-
va“? Stoupá počet příznivců?

Musím přiznat, že tato česká bylinka se stala
mojí láskou na první pohled. Její zářivě žlutá
barva je plná energie a života. Já jí přezdívám
kvetoucím sluncem našeho zdraví, a to do-
slova. Česká bylinka, která je všude dostupná
a její využití je od kořene po květ. A naším
cílem je ukázat, jak se dá používat místo to-
ho, abychom ji likvidovali jen jako plevel.
V bylinkářství je nejpoužívanější rostlinkou
pro přípravu čajových směsí, koupelových
solí a za posledních pár let se dostává na trh
i v podobě našich výrobků – pampeliškové
kávy a kávoviny. Léčivé účinky pampelišky
neboli smetánky lékařské se využívají nejen
v prevenci nemocí, ale i jako součást snažení
podporující léčbu samotnou. Velmi dobře
působí na stabilitu krevního cukru, snižuje
cholesterol, pomáhá k normálnímu fungová-
ní lymfatického systému. Projevuje se jako
přírodní diuretikum při hromadění vody
v těle. Podporuje funkci jater a při dostateč-
ném pitném režimu působí na očistu našeho
organizmu – detoxikaci.
Naše výroba začala v roce 2017 produkcí ká-
voviny z praženého kořene. Velmi rychle se
pampelišková rodina rozšířila o bylinkové ča-
jové směsi připravované z listů pampelišek
a dalších bylin. V roce 2018 jsme začali použí-
vat k pražení technologii fluid bled jako pátá

firma v České republice. Pražení probíhá
pouze teplým vzduchem. Tuto technologii
jsme zvolili s ohledem k životnímu prostředí
a surovině samotné. V průběhu procesu nedo-
chází k uvolňování žádných zdraví škodlivých
látek, a naopak si surovina uchovává své cenné
zdraví prospěšné látky. Díky této technologii
jsme v roce 2018 přidali i výrobu kávy z kávo-
vých zrn. Pražíme pouze 100% arabiku z Me-
xika, Brazílie, Etiopie, Hondurasu a Nikaragui.
Poslední dvě kávy jsou v biokvalitě.
Počet příznivců a zákazníků se neustále roz-
růstá, a to díky trendům dnešní doby, které cí-
lí k prevenci civilizačních chorob. A my jdeme
v tomto trendu se svými zákazníky a můžeme
nabídnout nejen pampeliškovou kávu, ale také
mnoho dalšího.

Před rokem jste spustili výrobu kapslí
s pampeliškovou kávou, a to ještě znovu
plnitelných. Je o ně velký zájem? Nakupují
například firmy?

V době první covidové vlny, kdy jsme měli za-
vřenou kavárnu, jsme pro naše zákazníky, kte-
ří si připravují kávu v kávových přístrojích
Nespresso a Dolce gusto, vymysleli zcela jedi-
nečnou možnost používat opakovaně plnitel-
né kapsle z ekoplastu. Příprava takové kávy je
velmi rychlá. Kapsle mají dopad ekonomický
i ekologický. Použití kapsle je až 650krát lev-
nější a nezatěžuje životní prostředí jako běžně
používané od velkých výrobců. A co vidím ja-
ko největší přínos pro spotřebitele? Je to jed-
noduché, kapsli může plnit vždy čerstvou ká-

Co je kvetoucí slunce našeho zdraví

Jana Kolrusová



15

nápady přibývají

Žena, která se neztratí

vou, na kterou má zrovna chuť, a vytvářet si
vlastní příchutě káv bez různých umělých do-
chucovadel a stabilizátorů, které se běžně při-
dávají v případě průmyslově vyráběných hliní-
kových kapslí. Takže je chuť na skořicovou či
vanilkovou kávu? Stačí do kapsle přidat k mle-
té kávě skořici či vanilku a je hotovo. Užasnou
chuť má naše pampelišková káva, která je
kombinací čerstvě pražené brazilské kávy
a praženého kořene pampelišky. Její aroma,
krémová pěna překvapí každého zákazníka,
který dosud neochutnal.
V současné době právě hledisko ekologické
a ekonomické vnímají zákazníci domácností
a nakupují tyto opakovaně plnitelné kapsle
s našimi kávami nejvíce. Věřím, že firmy se za-
čnou tomuto trendu také viditelněji otvírat.
Máme pro ně připravené zvýhodněné kombi-
nace dodávek kapslí s možností pravidelného
zásobování i čerstvě praženou kávu dle jejich
výběru. V současné době obsluhujeme i tako-
vé společnosti, kterým pravidelně dodáváme
již naplněné kapsle kávou a kávou s přídav-
kem karamelu. Logisticky je to velmi jednodu-
chý proces, firma zašle použité kapsle a my je
vyčistíme, naplníme kávou dle jejího požadav-
ku a zašleme zpět. 

Kde všude si vlastně lze vaše dobroty kou-
pit a ochutnat?

Všechny naše výrobky je možné ochutnat a vi-
dět v naší První pampeliškové kavárně Dande-
lion v Lázních Bohdaneč. Kavárna je součástí
pražírny, a tak zákazník sám může vstřebat
energii bylinek, vůni pražení, a obsluha vždy
přidá kousek našeho příběhu a úsměvu. Naše
motto je: Pražíme s láskou, doporučujeme
s úsměvem. A to v souladu s přírodou.
Výrobky může zájemce i objednat na našem 
e-shopu www.fitforlive.cz/výrobky. Dále je lze
spatřit v prodejnách zdravé výživy, bylinko-
vých lékárnách a kavárnách, kde připravují
pampeliškovou kávu a kávovinu nejen pro do-
spělé, ale nově máme i dětské kafíčko s čoko-
ládou, které se stalo velkou pochoutkou v ka-
várnách právě pro děti.

V Bohdanči, lázeňském městě, jste před
pár lety pampeliškovou kavárnu založila.
Jak se má k světu?

Kavárna je vlastně jako moje třetí dítě po
mých dvou dcerách, jimž je 23 a 10 let, vy sa-
ma jste její kmotrou, a to mne stále těší. A dě-
kuji za ochrannou ruku nad všemi našimi
projekty. V Lázních Bohdaneč jsme začali vy-
rábět v dubnu 2019 a v říjnu téhož roku jsme
otevřeli kavárnu, která je součástí pražírny.
Chtěli jsme vytvořit takovou oázu harmonie,
klidu a pozitivní energie, aby zákazník, který
přijde ochutnat, si mohl naše výrobky užít,
užil si i tu vůni pražení, a stal se tak na chvilku
také součástí našeho příběhu. V roce 2020
jsme získali za otevření První pampeliškové
kavárny v České republice ocenění Malého
delfína – Marketér roku 2019. V roce 2022 by-
chom chtěli otevřít takových kaváren více po-

mocí franšízového systému, který nyní připra-
vujeme. Návštěvníkům kavárny se tento pro-
jekt líbí, sami už nám doporučují a vybírají
místa po celé České republice. V letošním roce
1. října oslavíme druhé narozeniny První
pampeliškové kavárny. 

Fajnšmekrům jste nabídla rovněž čokolá-
dové pralinky plněné výtažkem z pampeli-
škového kořene. Získaly si své příznivce?

Tento zcela výjimečný výrobek vznikl ve spo-
lupráci s firmou Andělské pralinky v čele
s úžasnou Martinou Brandovou. Její luxusní
francouzská čokoláda v kombinaci s naším
praženým kořenem pampelišky nemá konku-
renta. Kdo ochutná, uvěří. Tento společný vý-
robek získal právem ocenění České chuťovky
v roce 2019. 

Určitě také chystáte něco nového...

Pampelišková rodina našich výrobků se velmi
rychle rozrůstá. Snažíme se zákazníkovi uká-
zat, do jaké hloubky a kde všude se dá tento
„plevel“ využít. Letos jsme se specializovali na
naše děti a vytvořili kolekci dvou nových vý-
robků právě pro ně s cílem podpořit jejich
imunitní systém v kombinaci, která jim bude
chutnat. První novinkou je zmíněné dětské
Bio kafíčko s čokoládou. To jsem již naznači-
la. Jde o kávovinu z praženého kořene pampe-
lišky s čokoládou. Pamatuji si jako malá,
a stejně tak i moje děti, jak jsem milovala
„dětské kafíčko“, které jsem popíjela s rodiči či
babičkami. To naše skutečně chutná po čoko-
ládě a zároveň podporuje pročištění organiz-
mu od toxinů.

Druhý výrobek vznikl ve spolupráci s naší
spřátelenou kavárnou Jannie’s coffee house
v Rožnově pod Radhoštěm, kde je majitelkou
stále usměvavá a milá Jana Študentová. Jde
o prebiotické sušenky, které nám pečou u ní
v kavárně. Prebiotické jsou proto, že je v nich
sušený nepražený kořen pampelišky, který je
prebiotikum pro správné fungování střev,
a tím podpoření imunity. Sušenky jsou z po-
hankové mouky, a tím i bezlepkové, bez cukru
a slazené stévií. Nepražený kořen pampelišky
dodává chuť oříšků a v kombinaci s pohankou
už jsou oblíbené jak dětmi, tak si je ke kávě
kupují i dospělí.
Na podzim tohoto roku připravujeme kolekci
koupelových solí s květem pampelišky, který
působí velmi dobře na uvolnění organizmu,
doplnění energie a také zeslabuje zabarvení
pigmentových skvrn, které jsou výrazné po
letním opalování. Závěrem roku chceme na
trh uvést dva luxusní výrobky v kombinaci
s 23karátovým jedlým zlatem nejen pro běž-
ného zákazníka, ale také světovou gastronomii
restaurací a hotelů.

Co zajímavého přináší zkoumání pampe -
lišky?

Čím více s pampeliškou pracujeme a sledujeme
její účinky samotné či v kombinaci s jinými by-
linami, nepřestáváme se divit jejímu všestran-
nému využití. Najdete ji všude na loukách, u le-
sa, u řeky a už z dálky se na vás usmívá svým
zlatožlutým pohledem. Pampeliška chutná
a zároveň i léčí, a to je, podle mne poselství,
které je dobré předávat dalším generacím.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi
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Snem každé
řidičky je

sednout a jet. Ženy u auta ocení
spolehlivost, snadné ovládání,
dostupný komfort a ideálně
automat. Chtějí mít s autem 
co nejmíň starostí, nemají ambice
se o auto starat, měnit mu olej,
kontrolovat vzduchotechniku
a sledovat platnost pojistky. 

Na tomto přání postavila česká společnost Dri-
veto svoji nabídku – flexibilní pronájem aut.
Auto si můžete půjčit i na krátkou dobu, třeba
na měsíc, v průběhu pronájmu můžete auto bez
pokuty vrátit nebo je vyměnit za jiný typ. Dri-
veto má ve své flotile přes tisícovku různých
aut, nyní se chystá nabídku navýšit na 2000 tak,
aby si vybral opravdu každý – s automatem
i manuálem, s benzínovým, naftovým i elektro-
motorem, s výraznými bezpečnostními prvky,
velkým kufrem pro kočárek, s různou kubatu-
rou, a samozřejmě i v trendy barvách. Pro měst-
ský provoz nabízí malá auta, např. od 5390 ko-
run měsíčně za stylový Fiat Lounge. Ale také
velké a silné SUV 4x4 Land Rover Discovery
v automatu za 15 390 Kč měsíčně. 

Vše online
„Auta nejsou starší než tři roky a půjčujete si
je s plným krytím – s garančními prohlídka-
mi, výměnou pneumatik, dálniční známkou,
povinným ručením i havarijní pojistkou,“ vy-
světlila provozní ředitelka Lucia Majerčinová,
která v začátcích společnosti pomáhala na-
startovat její služby. „Auto vám před zapůjče-
ním vyčistíme, navíc všechny vnitřní prostory
vydezinfikujeme ozónem a můžeme přivézt
před dům. Objednat si je můžete online, po-
třebujete k tomu jen dva platné průkazy – ob-
čanský a řidičský. Je to vše velmi pohodlné
a časově úsporné,“ popsala ideální servis pro
moderní zákazníky, kteří z různých důvodů

nechtějí auto vlastnit a starat se o něj. A patří
mezi ně i mnoho žen, mnohé z nich totiž ne-
mají vedle sebe muže, kteří by se o auto stara-
li. Tyto ženy rády volí pohodlný flexi proná-
jem. Ony jezdí, ať se stará někdo jiný. „Naši
zákazníci vyrážejí s automobily do zahraničí
běžně, ale ne vždy jsou připraveni na místní
pravidla. I malé podcenění výbavy potom
může dopadnout nejenom zkaženou náladou,
ale také vysokou pokutou. Proto do vozů, kte-
ré flexibilně pronajímáme, přidáváme kromě
povinné výbavy také tu doporučenou,“ do-
plnila Lucia Majerčinová.

Je to celosvětový trend
Mimochodem, startup Driveto, které vzniklo
před čtyřmi roky, se nechalo inspirovat fungo-

váním podobně zaměřených společností v za-
hraničí. Podněty nasbíralo u americké společ-
nosti Fair.com či německého Cluna. V zahra-
ničí jsou totiž zvyklí si auta pronajímat, stejně
tak jako si dnes na bázi měsíčních poplatků
platíme poslech hudby, televizi a elektroniku.
Lidé nyní častěji slyší na pravidelnou měsíční
platbu jako u pronájmu bytu a různých před-
placených služeb. Ještě před deseti lety bylo
předplatné spíše výjimkou a v hlavách spotře-
bitelů šlo o zvláštní formu závazku. To se ale
změnilo. I v České republice sílí skupina těch,
kteří na vlastnictví nelpí, autem potřebují vy-
řešit svou mobilitu a nemají potřebu se o něj
starat. Zatímco předchozí generace měly vlast-
nictví vozu za nutnost, případně ukázku spo-
lečenského statutu, mladá generace už svůj

Ženy chtějí jezdit, ne se o auto starat

Lucia Majerčinová
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pohled mění. Vlastnictví věcí se už nepovažu-
je za výhodu. 

Auto jako Netflix
Na proměnu zákaznického chování má vliv ta-
ké aktuální situace. S příchodem pandemie za-
žil automobilový průmysl otřes, ze kterého se
bude vzpamatovávat ještě několik let. V České
republice se v loňském roce prodalo o pětinu
méně vozů než v roce 2019, v jiných státech to
byla dokonce až třetina. Potřeba vlastního au-
ta vlivem „koronakrize“ přitom vzrostla, zá-
kazníci se ale čím dál častěji nechtěli při poři-
zování vozu „vydat z peněz“ nebo se zadlužit.
To jim Driveto s flexibilním pronájmem
umožnilo. K tomu také přidalo drtivou větši-
nu všech vedlejších nákladů společných s pro-
vozem. Součástí měsíční platby je totiž ga-
ranční servisní prohlídka, povinné ručení,
havarijní pojištění, dálniční známka i zimní
pneu, včetně přezutí i uskladnění. „Možnost
auto v případě finančních potíží kdykoliv bez
sankce vrátit či v případě proměny potřeb jej
vyměnit za jiné a fakt, že kompletní proces od
objednání vozu až po jeho přistavení probíhá
online, to jsou nejsilnější argumenty, na které
naši klienti slyší,“ vyjmenovala přednosti Lu-
cia Majerčinová. 

Sen českého řidiče: SUV v automatu
Jakým autem chceme jezdit? Společnost Dri-
veto uskutečnila průzkum, kterého se zúčast-

nilo 500 dotázaných. A výsledek? Na 44 %
účastníků preferuje SUV před dříve převláda-
jícími kombíky. Mění se i samotný přístup
k řízení, protože 60 % oslovených chce auto-
matickou převodovku. „Preference zákazníků
jdou jednoznačně směrem k pohodlí a kom-
fortu,“ zhodnotila současné trendy Lucia Ma-
jerčinová. Češi sice touží po velkých SUV
v nejlepší výbavě, ale zároveň polovina re-

spondentů považuje za ideální měsíční platbu
za vůz mezi 5000 až 10 000 korunami měsíč-
ně. Dalších 40 % oslovených je ochotno inves-
tovat více než 10 000 korun.
Driveto je schopné zajistit pro klienty vozidla
téměř všech značek, avšak největší poptávka je
aktuálně po značce Škoda a Hyundai. U ško-
dovek jde o SUV Karoq a Kodiaq, u značky
Hyundai o klasický kombík i30. (tz)

Žena, která se neztratí

Nanorouška ochrání proti delta mutaci viru covid-19
Začátkem léta to vypadalo, že se
podaří koronavirus snad konečně
zlomit, ale bohužel přišly zprávy o nové
mutaci delta. Ta se začala šířit
i v evropských zemích a v poslední
době také v ČR. Jejím hlavním rysem je
vyšší nakažlivost. Jedním z řešení,
společně s očkováním, dodržováním
hygieny a doporučených opatření, je
také svědomité nošení funkčních
respirátorů nebo nanoroušek na
exponovaných místech.

Český výrobce Batist Medical si nechal otes-
tovat svoje nanoroušky v prestižní laboratoři
Nelson Labs v USA. Výsledkem je certifikát,
který potvrzuje, že virová filtrační účinnost
nanoroušek Batist Medical je 99,8 %. „Těší
nás, že certifikovaná laboratoř Nelson Labs
v USA doložila účinnost našich nanoroušek.
Tento certifikát dokazuje, že nanoroušky 
Batist mají nejen větší filtrační účinnost než
respirátory FFP2, ale také FFP3. Naše nano-
roušky ochrání i proti poslední známé mu-
taci delta,“ řekl Tomáš Mertlík, generální 
ředitel Batist Medical.
Nanorouška je vhodným řešením nejen pro
běžné používání v obchodech, výtazích, ve-

řejné dopravě a na určitých místech během
dovolených, ale také pro mnoho zaměstnan-
ců a pracovníků, kteří by mohli mít problém
na daném pracovišti vydržet v pracovním
výkonu s nasazeným respirátorem. Ztížené
dýchání v respirátoru po několik hodin mů-
že fyzicky vyčerpávat, v nanoroušce se na-
opak dýchá pohodlně a přirozeně. Navíc po-
řizovací hodnota nanoroušek je nižší než
u méně účinných respirátorů. Základní
vlastností nanomateriálu je vyšší hustota
vláken, jejich větší
povrchová plocha
i průměrná tloušť-
ka vláken. Každá
nanorouška má cel-
kem čtyři vrstvy –
dvě krycí, jednu filt-
rační a jednu nano-
vrstvu. Nanorouška
Batist obsahuje vrstvu
s polymerem PVDF, který
tvoří velmi jemnou a hustou
filtrační vrstvu schopnou zachy-
távat i velmi jemné částice o veli-
kosti viru. Důležitý je také náboj na
povrchu vláken, který aktivně přitahuje
i velmi jemné částice. Každá nanorouška 
Batist se skládá z úvazků nebo gumiček,
drátku a samotné textilie. Ta je tvořena

vnitřní a vnější krycí polypropylenovou
vrstvou, filtrační polypropylenovou vrstvou
s nánosem nanovláken.
„Veškerý materiál od samého začátku odebírá-
me od českých dodavatelů. Nanoroušky dodá-
váme jak nemocnicím a zdravotnickým zaří-
zením, tak firmám z různých segmentů, ale
i konečným spotřebitelům,“ vysvětlil Tomáš
Mertlík. (tz)
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letem světem / špetka moudrosti

Kdybych já byl
kovářem...
Že se řemeslník stal téměř mytickým zjevem,
každý ho potřebuje, ale málokdo ho viděl? No
to mi povídejte! Sám jsem zběhl „za lepším“
a na léta učednická už jen občas vzpomínám.
Ale ruku na srdce. Není to pro společnost lepší?
Když mě viděli u ponku s pořízem nebo pilní-
kem v ruce, volali zoufale: „Řemeslo, braň se!“
Jako malý kluk jsem chtěl být traktoristou.
Strejda Toník mě občas posadil za volant zetoru
a já pocítil ten slastný pocit ovládat burácející
stroj. V naší intelektuální rodině se však moje
přání nesetkalo s pochopením. Rozhodl jsem
se později splnit sen jiného příbuzného, herce
a režiséra Honzy, který se zamiloval do maleb-
né hájenky v Beskydech. „Stanu se fořtem, ne-
chám si narůst bujný plnovous a budu se důs-
tojně procházet po revíru s brokovnicí přes
rameno a jezevčíkem po boku,“ slíbil jsem si.
Jenže náročného studia s maturitou na střední
škole jsem se zalekl a troufnul jsem si jen na
dvouletý obor lesař v odborném učilišti.
Jednoho dne jsem se ocitl mezi ošlehanými ho-
chy z krkonošských samot a lužních lesů Pola-
bí, mezi drsnými výrostky ze zapadlých chalup
Českého ráje a Podorličí, kde se dřevorubectví
dědilo z otce na syna. Rychle jsem pochopil, že

na tomto hřišti budu vždy patřit k poraženým.
Učili jsme se, jak kácet stromy, zalesnit čerstvou
paseku a sbírat šišky z korun smrků a borovic,
rovněž jak si vyrobit patřičné nástroje i obslu-
hovat těžkou mechanizaci.
Dodnes nechápu, jak jsem se prokousal tvrdým
chlebíčkem učení až k závěrečným zkouškám
se zdravou kůží. Jednou mi už padal stromek
na hlavu a mistr odborného výcviku zázrač-
ným kopem v posledním okamžiku odklonil
jeho pád stranou. Jindy mne při honu na vyso-
kou jako náhončího kopla srna do hlavy, což
naštěstí zůstalo bez následků pro obě dotčené
strany. Nohy a ruce i s deseti prsty jsem měl
stále v pořádku, i když jsem se při těžení dřeva
musel ohánět motorovou pilou a širočinou.
Jen do výšek jehličnanů za sběrem semene mě
nikdo nedostal, přestože mi obvoďák na mou
žádost naordinoval prášky proti strachu. Mělo
to však jiný efekt. Při „rajónech“, tedy úklidu jí-
delny, jsem se porval s jiným učněm a zlomil
mu nos. Nezaslouženě jsem tak získal pověst
násilníka, a i největší bijci si na mě už netroufli,
od té chvíle se drželi stranou.
Odcházeje s čerstvým výučním listem byl jsem
na tom jako vysoký komunistický pohlavár Vasil
Biĺak. Povídalo se o něm, že on, právě vyučený
krejčí, měl výslovně nakázáno „na saka ne-
púšťať“. Mě upřeli kvalifikaci na přibližování
dřeva traktorem i semenářství, mohl jsem jenom
do lesa s pilou a sekerou. A i v tom prokázala
zkušební komise velkou míru lehkomyslnosti,
protože jsem byl schopen napáchat v našich lu-
zích a hájích nenapravitelné škody. Naštěstí jsem

měl tolik soudnosti, že jsem se rozhodl pokračo-
vat ve studiích a můj rozlet zastavila až slavnost-
ní promoce v pražském Karolinu.
Člověk už je takový, že i na životní omyly vzpo-
míná později s jistou dávkou nostalgie. Proto
jsem se rozhodl už jako kmet navštívit svá
učednická místa. V Lomnici nad Popelkou
jsem po půlstoletí jen s obtížemi nalezl budovu
lesnického odborného učiliště. Stála tam, ale už
navždy opuštěná. Zřizovatel ji byl nucen uza-
vřít pro nedostatečný zájem učňů. Navštívil
jsem i oboru v Kněžičkách u Chlumce nad
Cidlinou, kde jsem strávil druhý rok učení. Ani
tam nebylo po dřívějších časech památky. Pů-
vodně lovecký zámeček hraběte Kinského, pak
zařízení socialistického školství, byl před 30 le-
ty restituován. Dnes je z něj útulný hotýlek, kde
se mimo jiné podává i chutná zvěřina.
Už je to tak, že řemeslo má sice zlaté dno, ale
jaksi vyšlo z módy. Rodiče chtějí své děti raději
vidět s akademickými tituly. Kdo se dnes chce
živit rukama?
Jsou to ale paradoxy. Řemeslník je teď pán. Li-
dé si ho předcházejí víc než ministra. K ruce
má technologie, o nichž se nám tehdy ani ne-
snilo. A hluboko do kapsy taky nemá. Petr Spá-
lený v mých učňovských letech zpíval o tom, co
by udělal, kdyby byl kovářem. Když já se za-
sním, vidím instalatéra, kterého všude přijímají
jako nejvzácnějšího hosta, zahrnují ho vybra-
nými lahůdkami a lichocením. Co na tom, že
mám obě ruce levé. Vždyť je to jen sen a v něm
se může vše.

Pavel Kačer

Černý rybíz na českých zahrádkách roste,
nijak zvlášť oblíbený ale není. Přitom, ať
už ho sníte samotný, použijete do
marmelády, nebo do zmrzliny, získáte
osvěžující, zajímavou a komplexní chuť,
která se nepřejí. Ví to i česká značka
Ovocňák, která ho používá do svých
moštů a plátků, kde ho kombinuje
s jablky. Tak z něj dělá pochoutku, po
které sáhnou děti i dospělí. 

Černý rybíz je poměrně nenáročný keř, jehož
plody dozrávají obvykle v červenci, a daří se
mu skvěle v našich zeměpisných šířkách. Přes-
to není na českých zahrádkách příliš běžný
a oproti třeba takovým malinám není ani tak
oblíbenou ingrediencí v kuchyni. A to je velká
škoda! Kromě „neokoukané“ a rafinované
chuti se pyšní tolika zdravotními benefity, že
by měl být na předpis!
Obsahuje například až pětkrát víc vitamínu C
než citrony (přitom ho můžete na rozdíl od
nich jíst samotný a nezkroutí vám obličej), ob-
sahuje rutin, který zvyšuje pružnost cév, anti-
oxidanty, paletu vitamínů skupiny B... Je to
zkrátka české superovoce.
O tom všem Ovocňák ví, a proto černý rybíz
ve vlastních sadech pěstuje v takovém množ-

ství, aby z něj v průběhu celého roku mohl dě-
lat 100% česko-slovenské (sady jsou na česko-
slovenském pomezí), 100% přírodní, super
zdravé a super chutné ovocné plátky a mošty.
V nich si můžete zásobu vitamínu C vzít kam-
koliv díky jejich praktickým skladným bale-
ním. Nebo ho mít doma neustále po ruce díky
ekonomickým bag-in-boxům. 
V plátcích i moštech kombinuje Ovocňák čer-
ný rybíz se sladkými jablky, aby chutnaly sva-
činky jak dětem, které přitahuje sladkost, tak
dospělým, které zaujme pestrá chuť rybízu do-
slazená jablky.
Ovocňák je značka v Česku a na Slovensku vy-
ráběných 100% ovocných a ovocno-zelenino-
vých pochoutek a nápojů. Využívá výhradně
české a slovenské suroviny z oblasti CHKO Bí-
lé Karpaty a okolí. Většinu si pěstuje ve vlast-
ních sadech. 
Ovocňák založila rodina Kořínkových v ro-
ce 2011 a prvním vyráběným produktem byly
čisté ovocné mošty. Od té doby se nabídka
rozšířila na mošty, pyré, sušené ovocné plátky
a rakytníkové produkty (šťávy, sirupy, marme-
lády, čaje). Všechny produkty Ovocňáku jsou
čistě přírodní, 100% ovocné (případně zeleni-
nové) a neobsahují žádné chemické konzer-
vanty nebo jiná aditiva. (tz)

Černý rybíz – pro někoho lahůdka, pro jiného lék

Fejeton
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značka pro maminky

Žena, která se neztratí

Česká oděvní značka Mama 
by Segra uvedla na trh kolekci
Mothermood, která je
charakteristická minimalistickým
designem a funkčními materiály.
V každodenním spěchu ji ocení
všechny mámy, a ty, které kojí,
budou jásat dvojnásobně. Všechny
kousky z nové kolekce totiž mají
boční zip, díky kterému mohou
ženy kojit, kdekoliv se jim, nebo
spíše jejich ratolestem, zachce.
Nadčasovou kolekci provází také
rozhovory na téma mateřství
a svými odpověďmi přispěla třeba
i blogerka Maškrtnica, která je
sama dvojnásobnou maminkou.

Celá kolekce je určena ženám, které se nebojí
být samy sebou. Mámy jsou představovány ja-
ko každodenní hrdinky a oblečení může
v tomto případě
sloužit jako upo-
mínka toho, že
i když se zrovna
necítíte jako mo-
delka a nic neza-
bírá na kruhy pod
očima, děláte
všechno nejlépe,
jak dovedete. 
Pocit vystihla prá-
vě Maškrtnica ve
zmiňovaném roz-
hovoru: „Miluju
děti, snědla bych je
láskou, ale kolem
páté večerní mi
většinou už dochá-
zí trpělivost a sly-
ším ze sebe mluvit svoji mámu a její všemožné
plané výhružky, jakkoli si sama zním legračně.
Mateřství a hledání svojí role je nekonečný
proces.“ Na tento fakt odkazují kojicí trika
Sunrise Lover nebo Lost and found, která no-
sitelkám svým potiskem budou neustále při-
pomínat, že mateřství není vždycky jen roz-
košné, že je povoleno smát se i brečet. Trička
mají rozparky na bocích a jsou zhotovena
z příjemného materiálu, kterým je biobavlna.
Mama by Segra od svého vzniku usiluje o ma-
ximální udržitelnost. Oblečení je navrhováno

tak, aby se dalo
nosit déle než jed-
nu sezónu. Značka
proto i v nejnověj-
ší kolekci přichází
s praktickými
střihy propraco-
vanými do po-
sledního detailu.
Například zele-
no-šedé šaty se
skrytými zipy na
kojení lze nosit
ještě dlouho po-

té, co kojení přestane být tématem číslo jedna.
Zipy nejsou vidět a nápis Mothermood je plat-
ný pořád. Žena, která se jednou stane matkou,
už je jí přece navždy. 
Ty, které patří mezi akční maminky a nebojí se
své děti brát na výlety, ocení právě funkční
materiály, ze kterých je kolekce vyrobena. Ko-
jicí mikina se zipy je delšího střihu, takže ma-
minku i miminko zahřeje během dlouhých
procházek, ale díky minimalistickému designu
se žena nemusí bát v ní vyrazit ani do města.
Při jakékoliv aktivitě se i u tohoto kousku mů-

že kdykoliv spolehnout na vkusně zapracova-
né zipy, které zaručí diskrétní kojení.
Kolekce Mothermood vychází z hodnot znač-
ky Mama by Segra – udržitelnost, praktičnost,
ale hlavně je oblečení navržené a ušité tak,
aby ho ocenily ženy v těhotenství, během ko-
jení, při nošení, ale úplně stejně i tehdy, až dě-
ti odrostou.
Mama by Segra je česká módní značka, která
nabízí jednoduché, funkční a zároveň elegantní
oblečení pro ženy, které nosí děti v šátku nebo
v nosítku, jsou těhotné nebo kojí. Cílem všech
výrobků je, aby se zákaznice během těhotenství
a následného mateřství cítily příjemně a žensky.
Kromě nosicích mikin, bund a kabátů má v na-
bídce i minimalistická trička a legíny z kolekce
Mothermood nebo šaty 3v1. Mama by Segra
všechny výrobky navrhuje a šije v České repub-
lice v souladu se zásadami slow fashion.
Vznikla v roce 2015 jako přirozené pokračová-
ní značky SegraSegra, která vyrábí funkční
městskou módu. Za oběma značkami stojí se-
stry Dagmar a Eliška Mertovy. Kamenná pro-
dejna SegraSegra a Mama by Segra sídlí na
adrese Františka Křížka 1394/27 v Praze 7, 
e-shop naleznete na www.mamasegra.cz. (tz)

Výzvy mateřství: Kolekce
Mothermood značky Mama by Segra
se snaží ženám ulehčit nejen kojení




