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 Editorial  

Zanedlouho to bude rok, co jsem začal pracovat ve funkci před-
sedy představenstva HKP. Ti, kdo mě znají, vědí, že jsem na tento 
post nekandidoval pro funkci samotnou, ale proto, že jsem chtěl 
jisté věci změnit. 

Stanovil jsem si několik cílů, kterých chci dosáhnout. Jedním 
z nich bylo splnění slibu vám – členům pražské komory – že 
napravím pošramocenou pověst této instituce a stabilizuji ji. 
Myslím, že toto se mi zatím naplňovat daří.

„Jedním z  mých velkých úkolů, který jsem si po vstupu do 
funkce předsedy představenstva HKP uložil, je, aby řemeslo 
v Praze žilo,“ napsal jsem na začátku roku 2016 ve svém Úvod-
ním slově. I tady jsme s kolegy z představenstva a se zaměstnan-
ci komory odvedli velký kus práce. 

První říjnovou sobotu rozbíháme v rámci projektu Kdo umí, 
ten umí…! „Dny s řemeslníkem“. Srdečně Vás, zejména pak Vaše 
děti, které se rozhodují o své profesní budoucnosti, na Den 
s řemeslníkem zvu. V prostorách Království železnic 1. října 
své fachmanství předvede a do tajů řemesla zasvětí mistr malíř 
lakýrník a tapetář pan Vojtěch Helc. V následujících sobotách se 
představí obkladači, elektrikáři a sádrokartonáři.

Přijďte podpořit náš projekt, přijďte podpořit řemeslnou výro-
bu a služby v Praze, začínáme v půl desáté ráno! 

Roman Pommer 
předseda představenstva HKP
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Trauma jménem „úvěr“

Pro podnikání jste se rozhodla 
v době mateřské dovolené s dru-
hým dítětem. Hnacím motorem 
byla ambice, nebo frustrace ze 
zaměstnání? 

Spíše úplná náhoda. V plánu jsem to 
rozhodně neměla. Na druhou stranu 
musím přiznat, že regulérní mateř-
skou dovolenou jsem ani neprožila. 
Pracovala jsem jako ekonomka pro 
izraelskou firmu. Zaměstnavatelé mi 
vycházeli maximálně vstříc. Nakonec 
řekli: buď najdi někoho jako jsi ty, kdo 
tě zastoupí, nebo si najmi babysitter 
a choď sem i při mateřské! Já to různě 
kombinovala. Buď jsem měla Barunku 
v kanceláři v kočárku, nebo chodila 
do kanceláře večer. Stále 
jsem ale v sobě měla 
tendence něco hodnotit. 
Co ta firma dělá, jaká 
jsou její slabá místa, co je 
možné udělat lépe…

Toužila jste měnit za-
vedený styl?

Ráda dělám věci po 
svém. Doma jsme vždy 
společně probírali, jaký 
byl den, až mi manžel 
povídá: prosím tě, proč se 
s tím tolik rozčiluješ? Za-
lož si firmu a rozčiluj se 
na svém! Před nástupem 
na mateřskou jsem si za-
ložila „eseróčko“. Počítala 
jsem s tím, že několika malým firmám 
povedu účetnictví. Po roce začal být 
ale ve firmě, kde působil, nespokojený 
i můj muž. V době, kdy jeho německý 
zaměstnavatel aktivity v České republi-
ce končil, obrátili jsme se na něho s do-
tazem, zda by nám nenechal výhradní 
zastoupení. A on souhlasil.

Kladl si nějaké podmínky?
Jen tu, že v činnosti nesmíme pokra-

čovat jejich jménem. Vlastní společnost 
s ručením omezeným jsme navíc už 
měli po ruce. Jako předmět podnikání 
jsem měla vedený i nákup a prodej. Nic 
nám proto nebránilo rozjet velko-
obchod zaměřený na dveřní kování. 
Vidíte, že k podnikání jsem přišla jako 
slepý k houslím!

Co cítí mladá matka na podnika-
telském startu – strach, rozpaky, 
nebo zvědavost?

Určitě mix všech těch pocitů. Vzpo-
mínám si, že jednou jsem se manžela 
zeptala: Vážně si myslíš, že se prodá 
tolik klik, aby to uživilo nás i hypo-
téku? Reagoval naprosto přesvědčivě. 
Otočil se na mne a povídá: „stopro-
centně!“ Uvěřila jsem mu a řekla si, že 
když tomu dáme všechno, není důvod 
neuspět.

Co pro vás bylo v době rozjezdu 
firmy vůbec nejtěžší?

Začínali jsme v květnu 2001. Měli 
jsme jednu místnost v našem domě, 
stůl a starý počítač. Maminka mého 
muže nám půjčila peníze, za které jsme 

si v bazaru koupili ojetou dodávku. 
Podnikání jsme věnovali sto procent 
času. Právě to je v byznysu naprostý 
základ. Musíte najít i spolehlivé lidi. 
Brzy jsme s mužem zjistili, že potřebu-
jeme na celý den paní na telefonu, ně-
koho do skladu a obchodního zástupce. 
Nejtěžší pro mne ale byly půjčky. Jsem 
vychovaná tak, že si koupím jen to, na 
co si vydělám. Na druhou stranu, firma 
bez peněz se nemůže rozvíjet. Zjisti-
li jsme například, že nájem na více 
místech pro nás není výhodou. Lepší 
variantou byla koupě nemovitosti a mož-
nost mít tu sklad, kanceláře i vzorkovnu. 
Chtěli jsme si na ni vzít úvěr a pro mne 
tím nastal naprosto nejtěžší okamžik. 
Moment, kdy se musíte smířit s tím, že 
někomu dlužíte peníze.

Proč to pro vás znamená takovou 
zátěž?

Je to pocit, s jakým se musíte vnitřně 
srovnat. Je nesmírně svazující. Navíc 
to bylo v době, kdy sehnat úvěr nebyla 
žádná legrace. Po podnikatelích v ban-
kách chtěli dlouhou firemní historii, 
smlouvy, podnikatelské plány, prognó-
zy vývoje na léta dopředu. Dnes banky 
prošly krizí a ochotně půjčují kdeko-
mu. Úrokové sazby šly navíc dolů.

Vzít rozum do hrsti

Co byste se svou zkušeností začína-
jícím podnikatelům poradila?

Používat selský rozum. Promyslet si, 
co vlastně chtějí dělat. Zjistit v daném 
oboru situaci na trhu a ověřit si, zda 

se tam nevyskytuje už 
hodně hráčů. Je třeba 
hledat místečko, kam se 
se svou firmou můžete 
vejít. Vědět, co uděláte 
teď, kam se posunete 
a především – jaké 
bude vaše dlouhodobé 
směřování.

Jaká je podle vás nej-
větší chyba začáteč-
níků?

Není dobré si nejprve 
pronajmout luxusní 
prostory, nakoupit 
drahá auta a vytisk-
nout oslnivé vizitky. 
V každém byznysu jsou 

vstupní náklady vysoké. Pokud je ne-
máte z vlastních zdrojů, můžete rychle 
skončit. Nástup by měl být postupný. 
V podnikání úplně nejvíc potřebujete 
rozvahu a pokoru. Nestačí najmout lidi 
a doufat, že všechno udělají, zatímco 
majitel si užívá volna.

Jaký to byl pocit, když vás osm let 
podnikání poprvé přivedlo k pres-
tižní ceně Ocenění českých podni-
katelek?

Stalo se to v roce 2009 a já byla 
úplně v šoku! Soutěž měla svá krité-
ria. Firma má existovat déle než čtyři 
roky, mít alespoň deset zaměstnanců 
a musí ji stoprocentně vlastnit a vést 
žena. Pořadatelé mi volali informaci 
o nominaci v době, kdy jsme s rodinou 

ing. jana erbová

 ETIKA JE PRO  
 MĚ DŮLEŽITÁ 

Rozhovorwww.hkp.cz

Cena Český Goodwill 2014

 Je půvabná a působí křehce. Zároveň má v sobě neuvěřitelnou energii.  
 Přidejte si k tomu otevřené srdce, silné sociální cítění a zájem o obor,  
 kterému propadla už před patnácti lety. Je majitelkou firmy AC-T servis,  
 s.r.o. která se specializuje na dveřní kování, profi pracovní oděvy  
 a nářadí, má 35 zaměstnanců a roční obrat 100 milionů korun. Zároveň  
 je matkou dvou dětí, dvojnásobnou držitelkou prestižního Ocenění  
 českých podnikatelek a oceněna byla i v projektu Český Goodwill za  
 příkladné chování k zaměstnancům. Seznamte se – Ing. Jana Erbová. 
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se spíše v historických budovách. 
V nábytku a interiérovém designu 
jsou v módě rovné, čisté tvary a svět-
lé chladné barvy. Stejně to platí pro 
dveřní kování.

V AC-T servis se setkává téměř celá 
vaše rodina. Co obnáší společná 
práce s manželem?

Každý se nás na to ptá, každý náš 
pracovní vztah řeší. Kromě mého muže 
už ale u nás v marketingu pracuje syn 
Jakub, kterému je 25 let. Sedmnácti-
letá dcera Bára studuje Ekonomické 
lyceum. Přestoupila sem z víceletého 
gymnázia. Její uvažování se mi líbí. 
Oznámila nám, že přejde na lyceum, 
protože potřebuje hlubší znalost 
ekonomie. Jednou bych přece měla 
převzít firmu, prohlásila! Ale abych 
odpověděla na vaši otázku spolupráce 
s manželem. Upřímně, nějaké bohat-
ství nezajímá ani jednoho z nás. Co 
vyděláme, investujeme do firmy. Oba si 
přejeme, aby se stále rozvíjela. Dávno 
jsme pochopili, že společně zvládneme 

trávili dovolenou. Myslela jsem, že si 
ze mě někdo dělá legraci! Pozvali mě na 
pohovor a pak jsme s manželem dostali 
pozvánku na slavnostní večer spojený 
s předáním ceny. Začali vyhlašovat 
a já v kategorii malých firem skončila 
na prvním místě! Všechno emotivně 
prožívám, hned jsem měla slzičky. 
Herec Tomáš Hanák, který večer mo-
deroval, mi dokonce nabízel kapesník. 
Pocit to byl krásný, ale cena mě i hodně 
ovlivnila. 

V čem konkrétně?
Přiměla mě k tomu, abych se podíva-

la zpátky. V porotě byli odborníci, kte-
rých si nesmírně vážím. Vidíš, říkala 
jsem si, tady nám sdělují, že svou práci 
děláme dobře. Najednou máte pocit, že 
vás někdo vystrčil na žebřík a na svou 

víc, než kdybychom soupeřili. Oba si 
také přejeme, aby u nás byli spokojení 
i naši lidé – zaměstnanci.

Souvisí s tím další ocenění, které se 
vám podařilo získat - Český Good-
will. Cena pro podnikatele, kteří 
si zaměstnanců váží. Znamená to, 
že nejen v byznysu, ale i ve vztahu 
k lidem máte otevřené srdce?

Víte, už na vysoké škole jsem si 
vybrala volitelný předmět – etika 
v podnikání. Nikdy předtím se tam 
nepřednášel. Pro mě je ale etika důležitá. 
Lidé se mají chovat slušně, komunikovat 

firmu nahlížíte z výšky. Sledujete ji 
jako celek. Nejste zaměření pouze na 
jednotlivý detail. S jistou mírou hr-
dosti si uvědomíte, že za vámi opravdu 
něco stojí! 

Z jakého důvodu jste se do té doby 
na firmu nedokázala podívat kom-
plexně?

Z nedostatku času. S manželem 
jsme od počátku byli zaměstnanci 
na trojnásobný úvazek a nové lidi při-
jímali až z nutnosti. Dům, kde dnes 
naše firma sídlí, jsme před lety kupo-
vali jako naprostou ruinu. Prohnilá 
okna, vypadlé dveře, příšerné soci-
álky. Radiátory se nedaly regulovat. 
Topili jsme buď naplno, nebo vůbec. 
Každý den časně ráno a večer jsme 
s manželem jezdili kotel zapínat a vy-
pínat, aby se ve firmě dalo fungovat. 
Pak přišla faktura za topení na čtvrt 
milionu. Myslela jsem, že mě trefí! 
Na kompletní rekonstrukci jsme ale 
peníze neměli. Měli jsme jen partu 
kamarádů ochotných přijít občas 
na sobotní brigádu. Moje maminka 
smažila hromady karbanátků, vařila 
kotel bramboračky, abychom jim 
nabídli alespoň oběd. Dnes jsou to 
mé nejkrásnější vzpomínky. 

Měla jste stejnou ra-
dost, když vaše kvality 
potvrdilo další Ocenění 
českých podnikatelek 
v roce 2014?

Možná ještě větší. Nově se 
totiž firmy hodnotí podle 
obratu. S naším ob-
ratem 100 milionů 
korun ročně jsme 

a umět se domluvit. Pokud se domlu-
ví, jejich slovo platí. Nepotřebuji mít 
ani podepsanou smlouvu. Stejné je to 
v chování k zaměstnancům. Na cenu 
mě nominovala naše bývalá zaměst-
nankyně. Její hodnocení bylo tak 
krásné, že porotu oslovilo. Když mě 
s ním seznámili, opět mi to vehnalo 
slzy do očí.

Co si v osobním i profesním životě 
přejete úplně nejvíc, Jano?

Přeji si, abychom byli zdraví. Ve 
firmě jsem si před lety zdraví podlomi-
la. S prací jsem to přeháněla. Snažila 
se být současně stoprocentní ma-
minkou, hospodyňkou, kuchařkou, 
partnerkou, kamarádkou a dcerou. 
Pak nestíháte a začnete odkládat věci, 
které mohou počkat…. cvičení, rela-
xace, záliby, dovolená, návštěvy. Ne-
moc mě přinutila přemýšlet. Změnila 
jsem styl života. Zdraví je základ a já 
pro ně až v posledních letech něco 
aktivně dělám.

se tak dostali mezi velké organiza-
ce. Potvrdilo se, že jdeme správnou 
cestou.

Jaký byl impulz k tomu, že jste 
portfolio firmy postupně rozšířili 
o pracovní náčiní a oděvy?

Stále jezdíme na různé veletrhy 
a akce. Potkali jsme zástupce firmy, 
která se specializovala na pracovní 
náčiní a sekery. Zařadili jsme je do 
prodeje a zjistili, že je o ně zájem. 
Pak si řeknete, dobře, pracovní náčiní 
mají. Jak ale chodí v práci oblečení? 
Hned se objeví další téma – móda 
a profi funkce pracovních oděvů. Od 
července 2014 jsme převzali místo 
výhradního distributora švédských 
značek Snickers workwear a nářadí 
Hultafors tools pro ČR a SR. Jde o slu-
šivé, kvalitní oblečení z funkčních 
materiálů i pro sport a volný čas. 
Především jsme ale zjistili, že kvalit-
ní pracovní oděvy jsou na našem trhu 
zajímavá a nepříliš obsazená oblast. 
Souvisí s tím i rozšíření našich pro-
dejen. Kromě prodejny v sídle firmy 
Praze – Horních Počernicích jsme 
otevřeli další obchody v Brně a Ostravě 

a plánujeme otevřít další.

Přejeme si spokojené 
zaměstnance

Co je váš největší aktuál-
ní úkol?

Aktuálně je na programu 
nový web a e-shop na kliky. 

Dlouhodobě pracujeme 
na změně poměru 

obratu našich odbě-
ratelů ve prospěch 
výrobců dveří 
a odborných pro-
dejců. 
 
Promítají se 
i do oblasti 
dveřního kování 
módní trendy?

Samozřejmě, že 
promítají. Kdysi 

byla například 
v módě mosaz. Dnes 

už na ni ale příliš 
mnoho zákazníků 

nenalákáte. Uplatní 

Rozhovor

AC-T servis 

Firma AC-T servis působí na našem trhu od roku 1999. 
Patří mezi dvě nejúspěšnější firmy ve velkoobchodu 
s klikami v  České republice. AC-T servis dodává kvalitní 
evropská dveřní a okenní kování a doplňky ke dveřím. 
Nabízí i švédské nářadí Hultafors Tools a profi oděvy 
Snickers Workwear.

(Více na: www.actservis.cz)

www.hkp.cz

 „Pro mě je etika důležitá. Lidé se mají chovat  
           slušně, komunikovat a umět se domluvit.“ 

„V podnikání nejvíc  
potřebujete rozvahu a pokoru. 
Nestačí najmout lidi a doufat,  
že všechno udělají.“

magazín HKP 2016

Ocenění českých podnikatelek 2014

Text: Alena Štrobová
Foto: Dagmar Hájková
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Jsou úžasní a hlavně velice oblíbení spisovatelé. Známá autorka knih pro děti a její muž, jedna z nejvýraznějších osobností 
české sci-fi a fantasy, spolu nejen žijí, ale jsou dokonce schopni i knížky psát společně. S Radkem Volfem před téměř třemi lety 
založili  audiovydavatelství Walker&Volf. Zaměřili se na zvukové knihy v oblasti původní české sci-fi a fantasy. V době jejich 
začátků bylo na trhu všeho všudy sedm audioknih těchto žánrů. Malé začínající nakladatelství ale ukázalo, že o tento typ lite-
ratury v podobě audioknih je velký zájem. Objevili tím  „díru na trhu“. A navíc ji ukázali i velkým vydavatelským domům. 

 Klára Walker Smolíková, Jiří Walker Procházka,  
 Audiovydavatelství Walker & Volf 

Začalo to jednoduše…
„Začalo to jednoduše,“ popisuje Jiří. 

„Na facebooku jsme se přes literaturu 
a filmy seznámili s Radkem Volfem. 
Místo plánované spolupráce na jednom 
scénáři už však během prvního setkání 
padl jiný nápad. Když se potkají dva 
nadšenci do sci-fi a fantasy a navíc 
u toho sedí akční žena, jako je Klárka, 
tak z toho musí vzejít něco šíleného. 
A vyšlo.“

Klárka ihned navazuje na Jirku: 
„Kluci se ještě ten večer dohodli na 
edičním plánu. Natočit na zkoušku 
jednu audioknihu jim bylo málo. Plá-
novali, jak budou dělat původní českou 
fantastiku. Jirka se mezi autory sci-fi 
koneckonců pohybuje třicet let, Radek 

má velké zkušenosti s dabingem. Já 
pomáhala, s čím bylo třeba.“ 

Nevydávají jen původní fantastiku, 
ale i detektivky, horory, životopisy 

nebo dokonce i pohádky. „Máme rádi 
českou literaturu,“ prohlašuje hrdě 
Jiří. „Máme české hvězdy fantastického 
i detektivního žánru (Kopřiva, Žamboch, 
Fabian, Klíma). Ale fantastika zatím 
zůstává naší prioritou.“

„Vrátím se ještě k úplným začátkům. 
První dvě audioknihy se nahrávaly 
v pronajatých studiích,“ vysvětluje 
Klárka. „Po několika měsících jsme se 
rozhodli k zásadnímu rozhodnutí. Vybu-
dovali jsme si v domě vlastní nahrávací 
studio. Díky němu se můžeme přizpůso-
bovat termínům i tak vytížených herců, 
jakými jsou Jiří Klem, Martin Myšička, 
Jitka Ježková, Otakar Brousek či Luboš 
Ondráček. Při práci hodně sázíme na do-
mácí atmosféru. K tomu  patří i posezení 
u nás na zahradě u kávy a štrúdlu. 

Malé drcnutí pro velká  
vydavatelství

Velké nakladatelské domy pojednou 
díky jim zaznamenaly, že o české fantasy 
a sci-fi je zájem! A když o českou sci-fi, tak 
určitě i o světovou. Posluchače audioknih 
prostě láká sci-fi a fantasy obecně. 

„Když jsme před dvěma a půl lety 
začínali,“ rekapituluje Jiří, „bylo na 
tehdejším audiotrhu pár titulů. Dnes je 
v nabídce našich spřízněných audiovy-
davatelství přes sedmdesát audiozpra-
cování české i světové fantastiky.“ 

V současné době distribuují své titu-
ly prostřednictvím portálů Audiotéka, 
Alza, Audiolibrix, Palmknihy, Kosmas, 
O2.cz a mnoha dalších. Dávají přednost 
spíše on-line stahování MP3 souborů 
před fyzickými CD. 

 „Velká výhoda MP3 formátu je, že 
knihy se nemusí kvůli omezené délce 
nahrávky zkracovat,“ doplňuje Klárka. 
„Je to jakoby vám někdo četl a díky 
výkonům herců je poslech opravdový 
zážitek. Český posluchač ocení, když 
herci hlasem trošku hrají, nebo se ve 
vyprávění kombinují mužské i ženské 
hlasy. Třeba u detektivky Mrtvá šelma, 
kterou jsme s Jirkou napsali, se Jitka 
Ježková a Otakar Brousek mladší stří-
dají po kapitolách.“

„Dramatizaci plánujeme také, ale 
zatím máme plno stávající práce, takže 
až časem,“ uzavírá Jiří. 

„Pro herce rádi připravíme i dobrý  
domácí štrúdl.“

(Více na www.walkeravolf.cz)

 Na začátku obvykle stojí dobrý nápad. Zaujme, strhne, umožní 
 podnikateli obstát v konkurenci a přinést něco, co na trhu aktuálně 

 zabírá. Nápad je ale zapotřebí podpořit usilovnou a kvalitní práci. 
 Teprve potom dochází k tomu, co je vytouženým přáním každého  

 podnikatele. Může říci, že se mu podařilo – najít díru na trhu!

 NAJÍT DÍRU 
 NA TRHU 
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„Mám pocit, že v našem oboru je prá-
vě „barber“ pomyslnou dírou na trhu. 
Je o jisté míře intimity. Žena, která 
přijde do kadeřnictví, je ráda středem 
pozornosti. Komunikuje s ostatními, 
dobře se baví. Je to přirozená součást 
její relaxace. Chlapi to tak nemají. 
Pro své prožitky vyžadují soukromí. 
Jistou míru intimity. Nakonec, úplně 
stejně to mám nastavené i já sám. 
K zubaři jdu rád v době, kdy vím, že 
tam nebude příliš rušno. Totéž platí 
u lékaře. V Toni and Guy ke mně při-
jde muž dolů do místnosti, kde není 
moc dobrý signál na telefon. Odloží si 
ho na pult, který je tak daleko, aby na 
něj stále nesahal. Pojednou je tu sám. 

Je v absolutním klidu. Užívá si svůj 
čas, který věnuje pouze sám sobě. 

Obecně mohu říci, že pánský střih 
vyžaduje jistou míru dokonalosti. Žádá 
si preciznost. Práce s krátkými vlasy 
je náročná. Pro mužské střihy jsou 
typické například výraznější kontury. 
Stříhám samozřejmě i ženy. Rád se 
nechávám oběma styly inspirovat.“

Musíte na sobě stále pracovat
„Pokud chcete být ve své práci úspěš-

ný, základem je stále na sobě pracovat. 
Musíte vnímat, co právě letí v Americe, 
Asii, Evropě - jaké trendy jsou mo-
mentálně aktuální například ve Velké 
Británii. Ohromný vliv v tom sehrávají 

sociální sítě. Facebook je pro nás cen-
ným zdrojem informací. 

I barber pochopitelně podléhá módě. 
Všechny střihy jsou klasicky dané, ale 
trendy se nestále rozšiřují. Kdo se ne-
zajímá a nestojí v centru dění, nebude 
mít šanci. U nás se snažíme požadav-
kům klientů maximálně přizpůsobit. 
Přejeme si, aby u nás našli nejen kva-
litu značky, ale i pohodu, relax a vše, 
co k tomu patří. Kvalitní barbershop si 
žádá své a pokud chcete v konkurenci 
obstát, nezbývá vám než na sobě stále 
vytrvale pracovat.“ 

 Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce 

 Dalibor Hajdin - kadeřník, hairstylista – působí v barbershopu   
 Toni&Guy v Michalské ulici 

Ve své branži  patří k nejlepším Vyučil se klasickým kadeřníkem, ale pánská vlasová móda ho lákala stále víc. 
Logicky mu proto neunikl ani nový trend barber. Jasná „díra na trhu“! V Toni&Guy v Michalské ulici vytvořil 
Dalibor v barbershopu pro muže ideální zázemí. Je profesionál každým coulem. Stále v něm ale vnímáte nadšení, 
empatii a velkou dávku pokory.

 „Vědět přesně, jak najít „díru na trhu“, 
čím oslovit diváky a získat je opako-
vaně pro návštěvu divadla, byl bych 
pravděpodobně nejbohatším podni-
katelem v České republice a už nikdy 
bych nemusel nikoho poníženě prosit 
o žádné dotace či granty na podporu 
umělecké činnosti jednoho pražského 
divadla. Přesto je pravda, že příští 
rok v Divadle Na Jezerce oslavíme 15 
let od chvíle, kdy jsme s manželkou 
začali provozovat divadlo na vlastní 
odpovědnost. To slovo bych podtrhnul. 
Řekl bych, že odpovědnost je v soukro-
mém podnikání tím nejdůležitějším. 
A navzdory nízké podpoře z veřejných 
zdrojů a obrovské konkurenci doto-
vaných divadel, divadlo provozujeme 
dodnes a naše inscenace vidělo téměř 
800 tisíc návštěvníků (hlediště má 205 
míst) a webové stránky více než dva 
milióny lidí. Od začátku se snažíme 
dávat našim divákům sílu k úsměvu, 
při kterém by neztratili chuť přemýš-
let. K úsměvu, který by lidem na pár 
vzácných okamžiků vydržel i v běžném 
životě.“

U nás je humor nejúčinnější 
zbraní

„Když jsme začínali, byl „divadelní 
trh“ přesycen tzv. „cool dramatikou“ 
plnou avantgardních a temně depre-
sivních pokusů, ve kterých je forma 
důležitější, než obsah. Autor upoza-
děn před režijními nápady, kterými 
je divák doslova zavalen. Odborní 
recenzenti takovým divadlům nadšeně 
tleskali, ceny a metály jen pršely, ale 
diváci raději zůstávali doma. Jakmi-
le se objevilo něco milého, chytrého 
nebo humorného, odborníci to strhali 
a označili za laciný komerční odpad. 
Zvláštní, že právě u nás. V zemi, kde 
humor byl vždycky tou nejúčinnější 

zbraní proti tuposti násilí a totality. 
Nikdy nebylo tolik touhy po chytrém 
humoru v divadlech, v literatuře 
i v životě, jako v dobách okupací naší 
země, ať už rakousko-uherské, fašistic-
ké nebo té čtyřicetileté, komunistické. 
Tak jsem si řekl, že blbosti je třeba 

vzdorovat a přestože mně bylo jasné, 
že na srovnatelné granty a dotace, jaké 
dostávají avantgardní kolegové, mohu 
zapomenout, tak jsme divadlo postavili 
na solidních základech. Špičkoví autoři 
v interpretaci špičkových profesio-
nálů, herců, režisérů, výtvarníků, 
hudebních skladatelů i divadelního 
zázemí. Tedy něco, co se oficiálně 
právě nenosí, ale lidé to ocení tím, že 
přijdou. A chodí už 15 let! Kdyby ne-
chodili, Divadlo Na Jezerce by zavřelo 
a vyklidilo sál, aby si to bez dotací 
zkusil taky někdo jiný.“ 

„Odpovědnost je v soukromém  
podnikání nejdůležitější.“

Divadelní společnost založil v roce 2002. V rodině Hrušínských jde nakonec o pokračování rodinné tradice. 
Zkuste si představit, že jeho předek Ondřej Červíček získal divadelní licenci už v roce 1883! Na potomka by mohl 
být hrdý. Jan Hrušínský dokázal ve své branži rozhodně díru na trhu najít. Do Divadla Na Jezerce dostává skuteč-
né hvězdy, kvalitní repertoár a především – nadšené diváky!

(Více na www.toniandguy.cz)

(Více na www.divadlonajezerce.cz)

Téma
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„I v době moderních technologií 
má řemeslo hluboký význam. Vní-
mám je jako naprostý základ.“

čest různým Techno-mániím a dal-
ším projektům,  jejich charakter je 
ale spíše vědecký. Já to vidím tak, že 
na středních odborných školách by 
se měly otevřít kroužky pro děti ze 
základních škol. Vedl by je odborník. 
Fachman, kterému je 55 let a více. 
Umí svou práci. Dobře zná každý její 
detail. Děti dokáže strhnout. Víte, 
co je ale kromě zájmu dětí naším 
hlavním cílem? Navázat komunikaci 
s rodiči. Vtáhnout je do hry. Přivést 
je k tomu, že na budoucnost dítěte 
je třeba podívat se komplexně. Vzít 
v potaz jeho reálné možnosti a využít 
přesah, který jim střední technické 
obory nabízejí. 

Jak konkrétně si představujete 
takovou komunikaci?

Vidím to na táborech, kam léta jez-
dím jako vedoucí. Děti mají jednoho 
člověka jako ikonu. Kdo je zaujme, 
má vyhráno. Pokud odborník povede 
kroužek dětí, musí o nich a jejich 
práci komunikovat i s rodiči. Tato 
komunikace se bude odehrávat i na 
sociálních sítích. V tom Komora na-
šim fachmanům ráda pomůže. Rodiče 
se tak mohou například dozvědět 
informaci typu: Podívejte se, váš kluk 
si s dřevem opravdu rozumí. Nechce-
te zkusit, aby se v oboru vyučil? Ma-
turitu si může dodělat, zavřené nemá 

ani dveře na vysokou. Představte si 
ale jeho životní konkurenční výhodu, 
když to  všechno jednou zúročí! Ta-
ková je má představa ideální komu-
nikace s rodiči dětí, které si budoucí 
povolání vybírají.

Každý začátek je těžký. Platí to 
i u vás?

Připravili jsme projekt „Kdo umí, 
ten umí“ – „Řemeslo žije!“ Spouštíme 
jej symbolicky letos v říjnu - v Roce 
řemesla. Prezentuje řemeslo jako mo-
derní a zajímavou práci. Získali jsme 
pro něj podporu Ing. Zdeňka Davíd-
ka, radního zodpovědného za oblast 
školství v Praze 9. Díky tomu žáci ze 
základních škol v této městské části 
jednou za čtyři týdny půjdou v rámci 
polytechnického vzdělávání na čtyři 
hodiny do Střední školy stavební 
a zahradnické na Jarově. Už jsou 
připravené obory, které budou mít 
možnost poznat: malíř - lakýrník, 
instalatér, zedník, obkladač, kamnář, 

kominík, klempíř. V budově této 
školy navíc mají sídlo cechy - obkla-
dači, kamnáři, kamenosochaři a řada 
dalších. Lidé  z cechu jsou připravení 
být s dětmi odpoledne na krouž-
ku. Vím, že to lehké nebude. Přesto 
věřím, že se nám myšlenky projektu 
v praxi prosadit podaří.

Jak poznáte dobrého řemeslníka?
Velice jednoduše. Tím, že nemá čas 

vzít hned další práci. Pokud mu zavo-
láte, že ho nutně potřebujete, nesmí 
odpovědět: ano, hned přijdu! Dobrý 
řemeslník má diář plný týdny dopře-
du. Své práci rozumí. Také si dnes už 
dokáže vydělat velice slušné peníze 
a má dobrý životní standard. Věřte 
mi, že klient si dobrého řemeslníka 
najde. Ví, že jde o mistra svého obo-
ru, skutečného profesionála, jehož 
práce si všichni váží. Mou aktuální 
ambicí je přesvědčit o tom i rodiče, 
děti a pedagogickou veřejnost. 

 Už téměř rok vede Hospodářskou komoru hl. m. Prahy. Přes velké pracovní  
 nasazení si každé léto najde čas strávit s dětmi na táboře kus prázdnin  
 jako vedoucí. Možná i to mu dává stálou energii a chuť posouvat věci  
 dopředu. Předseda HKP Roman Pommer se soustředí na podporu  
 řemesla a do praxe uvádí projekt „Kdo umí, ten umí“. 

 „Dobrý řemeslník má diář  
   plný týdny dopředu.“ 

 CHCEME VTÁHNOUT  
 RODIČE DO HRY 

Rozhovor HKPwww.hkp.cz

V listopadu 2015 jste se stal před-
sedou HKP. Splnil první rok vaše 
očekávání?

Kromě předsednictví pražské Komo-
ry jsem i viceprezidentem HK České 
republiky. Především jsem ale předse-
dou Cechu obkladačů. Pokud někomu 
řeknete - Cech obkladačů – většina 
lidí ví, o čem je řeč. S takovým zá-
měrem jsme v roce 2004 s cechem do 
Hospodářské komory vstupovali. Náš 
cíl byl poukázat na význam řemesel 
v současném světě. I v době moder-
ních technologií má řemeslo hluboký 
význam. Vnímám je jako naprostý zá-
klad. Do čela pražské organizace jsem 
nastoupil kvůli problémům minulého 
vedení před rokem. Má očekávání 
ten rok rozhodně splnil.  Práce mne 
baví. Zjistíte, že v ní najdete spoustu 
zajímavých momentů. Na druhou 
stranu už vím, že kandidovat na jaře 
příštího roku musím znovu. Za rok 
a pár dní není možné splnit vše, co 
jsem si předsevzal.

Řemeslo a střední technické škol-
ství je dlouhodobě vaším tématem. 
Je složité pro ně najít podporu?

Pokud jde o podporu řemesla a oborů 
středního technického školství, všichni 
o nich hovoří. Politici, ministerstva, 
různé asociace, Svaz průmyslu a dopra-

vy, Asociace malých a středních podni-
katelů, Hospodářská komora – každý 
z nich pro ně něco i dělá. Vždy jde ale 
jen o malý dílek. Aktivity jsou nekoor-
dinované. Problém vidím v tom, že na 
základních školách se zrušila pracovní 
výchova. V době nástupu počítačů to 
mělo svou logiku. Nové technologie, 

moderní trendy, upřímně, mistři to 
s dětmi také příliš neuměli. Nikoho 
ale nenapadlo, jaký bude mít takový 
krok reálný dopad. Děti dnes nepoznají 
rozdíl mezi kleštěmi kombinačkami 
a štípačkami a třeba hasák?  To už je 
záležitost úplného sci-fi! O učňovské 
obory zájem není. Obchodní akade-
mie a soukromá gymnázia jsou plné 
studentů, kteří nakonec jako absolventi 
jen složitě hledají uplatnění. Často je 
hned po maturitě čeká cesta na pracov-
ní úřad. Určitě to není nejlepší první 
krok do života.

Máte už na potřebnou změnu v sys-
tému našeho vzdělávání recept?

Samozřejmě, že se už „asi bohužel“ 
nepovede vrátit dílny do škol. Nakonec, 
není to ani naším záměrem. V princi-
pu by se ale mělo povést, aby děti ze 
základních škol o střední technické 
školství projevily zájem. Díky různým 
akcím jim můžete ukázat, že často jde 
o atraktivní a moderní obory. Všechna 

Ž I J E
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Rozhovor připravila Alena Štrobová 
Foto: Tomáš Lackovič
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Do programu se můžete zapojit jako 
HOSTITELSKÝ PODNIKATEL  
v případě, že:

•  máte trvalé bydliště v jedné ze zemí 
Evropské unie,

•  jste majitel a ředitel malého nebo 
středního podniku či osoba přímo 
činná ve správní radě podnikatelské-
ho subjektu,

•  řídíte vlastní společnost již několik let,
•  máte zájem o to být mentorem začína-

jícímu podnikateli a podělit se s ním 
o své znalosti a zkušenosti.

•  máte trvalé bydliště v jedné ze zemí 
Evropské unie,

•  máte konkrétní projekt nebo podni-
katelský záměr zpracovaný v podni-
katelském plánu,

•  dokážete ukázat svoji motivaci a od-
hodlání navázat obchodní vztah se 
zkušeným podnikatelem v jiné zemi 
Evropské unie,

•  jste připraven podílet se na rozvoji 
podnikání vaší hostitelské firmy,

•  jste připraven pokrýt náklady na 
vaši zahraniční stáž nad rámec pří-
spěvku EK.

Proč hostit začínajicí podnikatele? Je to 
přínosné pro obě strany!  
Máte možnost:

Začínající podnikatel pro Vás může 
být přínosem svými novými nápady, 
schopnostmi i motivací. Můžete využít 
jejich znalostí jiných evropských trhů,
a rozšiřovat tak své mezinárodní 
kontakty přímo ze své kanceláře. Tento 
výměnný program Vám muže otevřít 
cestu k novým obchodním příležitos-
tem.

Proč se přihlásit na výměnný  
program? 

Jako budoucí nebo začínající podnikatel 
se můžete cítit nejistě. Potřebujete radu 
od někoho zkušeného. Praktická stáž 
u úspěšného podnikatele vám pomůže 
najít odpovědi na vaše otázky a připraví 
vás na to, jak řídit vlastní společnost.

A to není vše! Co vás, jakožto začína-
jicí podnikatele, ještě čeká:

• získáte nové mezinárodní kontakty,
•  poznáte trh v další evropské zemi a se-

známíte se s jinými způsoby podnikání,
•  zdokonalíte dovednosti specifické 

právě pro vaše odvětví,
•  setkáte se s lidmi úspěšnými  

 v podnikání,
•  objevíte potenciální možnosti spolupráce,
•  na cestu a pobyt v zemi vaší stáže do-

stanete příspěvek z programu Evrop-
ské komise.

Program můžete využít jako ZAČÍ-
NAJÍCÍ PODNIKATEL, v případě že:

 •  jste budoucí podnikatel, pevně roz-
hodnutý začít podnikat NEBO jste bě-
hem posledních tří let již podnikat začal. 
Nejsou zde žádná věková omezení!
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 HKP je zapojena do mezinárodního programu Erasmus pro  
 mladé podnikatele v rámci projektu Mezinárodní projekt  
 Erasmus pro mladé podnikatele II. (IPEYE II.), díky němuž  
 může nový začínající podnikatel (NE – New Entrepreneur)  
 získat prostřednictvím stáže zkušenosti v zahraniční  
 firmě, nebo naopak, česká společnost se může stát  
 hostitelskou firmou (HE – Host Entrepreneur) a podělit se  
 o své dovednosti se  
 stážistou z ciziny. 

 O co se jedná 

Pro NE:
Erasmus pro mladé podnikatele je výměnný program pro podnikatele, 
financovaný Evropskou komisí. Nabízí Vám příležitost pracovat po boku 
zkušenéhopodnikatele z jiné země Evropské unie a zdokonalit dovednosti, 
které jsou třeba k rozvinutí vlastního podnikání. Zahraniční stáž je plá-
novaná na dobu dvou měsíců a může trvat od jednoho do šesti měsíců.

Pro HE: 
Osoba, kterou hostíte, získá příspěvek na cestu a po-
byt v zahraničí a pro Vaši společnost z toho tudíž 
neplynou žádné náklady. Program Vám umožní 
sdílet zkušenosti se začínajícími podnikateli, kteří 
budou pracovat s Vámi v rámci Vaší společnosti.

Projekt HKPwww.hkp.cz

Zapojte se! Stačí nás 
jenom kontaktovat!

Alexandr Fikart, projektový 
manažer HKP, e-mail: fikart@hkp.cz
Ing. Martina Kýzlová, projektová 
manažerka HKP,  
e-mail: kyzlova@hkp.cz
tel.: +420 224 818 197

Další info na:
www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
nebo na Facebooku @European.
Entrepreneurs.EYE.Programme

(hkp) 
Foto: www.shutterstock.com
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úžasnou možnost! Rozdávají se při 
krásných příležitostech – narozeniny, 
svátky, narození dítěte, okamžik vy-
znání lásky…Vždycky stojím za pul-
tem a představuji si příležitost, pro 
jakou asi bude kytice, kterou zrovna 
vážu? Udělá dotyčným radost? Přine-
se jim příjemný pocit? Každá kytka 
je navíc originál. Má vlastní život, 
protože tu samou se vám už nikdy 
uvázat nepodaří.

Na jakou kytici ze své dílny jsi ak-
tuálně nejvíce pyšná?

Kromě té soutěžní zřejmě na kytici 
určenou k padesátinám jedné dámy. 
Kulatý tvar, základ tvořily gerbery 
a chryzantémy a podařilo se mi ji 
zajímavě dozdobit bonbónky. Vím, že 
udělala radost.

Jaký máš profesní sen, Terezko?
Moc bych si přála mít jednou vlastní 

květinářství. Po vyučení proto po-
kračuji v nástavbovém studiu - obor 

podnikatel. U nás v prodejně Holandské květiny dostávám možnost nabrat k tomu 
cenné praktické zkušenosti. Ve volném čase pracuji jako dobrovolnice s mentálně 
postiženými dětmi ve středisku Divizna. Dárky od Hospodářské komory hl. m. 
Prahy za ocenění v soutěži jsem tak využila i pro ně. Děláme společně různé vý-
tvarné a rukodělné aktivity. Mým profesním snem je to všechno jednou skloubit 
dohromady. Mít vlastní obchod spojený třeba s chráněnou dílnou, kde by některý 
z mých mentálně postižených kamarádů mohl pracovat. Je to můj sen a vím, že za 
ním půjdu. Díky soutěži Sollertia už navíc vím, že každý sen je možné si splnit. 

(red) 
Foto: archiv Terezy Moudré a HKP

Vzpomínáš si ještě, jakou vazbu jsi 
zvolila pro svůj soutěžní úkol?

Atmosféra soutěže byla tak úžasná, že 
na ni nikdy nezapomenu! A vazba? Do-
stali jsme zadaný přesný úkol. Podzimní 
tematika – nejprve kytice pro ozdobu re-
cepce hotelu a dále věnec. Naše soutěžní 
vyzývatelka pracovala spolu s námi. 
Pro vazbu kytice jsem zvolila živé 

květy. Dominantou se staly strelície 
a doplňkem růže. Věnec byl proutěný. 
Vybrala jsem si do něho krásné dřevě-
né doplňky. Hospodářská komora hl. 
m. Prahy si zaslouží velký dík za to, 
jak nás podpořila! Možností nákupu 
materiálu i závěrečnými dárky. Mohla 
jsem si vybrat materiál podle svého 
uvážení, zapojit fantazii, vlastní nápady. 

Neumíte si představit, jak taková práce 
člověka těší!

Co pro tebe soutěž Sollertia znamená?
Především obrovskou zkušenost. 

V rámci Sollertia máte možnost se 
prezentovat, více zviditelnit v oboru. 
Navíc člověk dostane šanci vidět při 
práci skutečné profesionály. A to už 
vůbec nemluvím o nádherném po-
citu, jaký jsem měla, když nám při 
slavnostním aktu v Brožíkově síni 
Staroměstské radnice předával pan 
Pommer ocenění. Bylo to pro mě 
úplně neuvěřitelné! Neskutečně 
krásný zážitek.

Proč jsi pro sebe 
zvolila právě 
obor prodavačka 
květin – floristka?

Je to můj dětský 
sen. Těší mě, když 
mohu udělat dru-
hému člověku radost. 
Květina vám k tomu dává 

inzerce

Komora má talent

Tereza Moudrá (19)
Studentka 1. ročníku nástavbového 
studia SOU gastronomie a podnikání 
v Praze 9 – obor podnikání.

Vítězka soutěže Sollertia 2015, kterou 
vyhlašuje Hlavní město Praha a je 
součástí jednoho z nejúspěšnějších 
projektů HKP „Řemeslo žije!“ 
 
Při studiu pracuje v prodejně Holand-
ské květiny, Náchodská ulice, Praha 9.

Jako dobrovolnice při práci s dětmi s postižením

www.hkp.cz

 KOMORA MÁ  
 TALENT! 
 „Řemeslo žije!“ je projekt HKP, který cílí  
 na podporu středního školství v technických  
 oborech. Součástí je  dovednostní soutěž  
 Sollertia. V roce 2015 objevila v oboru  
 floristika talent, jakým je Tereza Moudrá,  
 studentka SOU gastronomie a podnikání  
 v Praze 9. 
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Trendywww.hkp.cz

Manuál veřejného prostoru
Donedávna byla veřejná prostranství 

tabu. Místa nikoho. V podstatě bez 
účelu. Dnes se jejich tvorbou intenzív-
ně zabývá Institut plánování a rozvoje 
Prahy (IPR Praha). Veřejný prostor se 
řeší na odborné architektonické úrovni 
a hlavnímu městu to prospívá. V rámci 
koncepčních celoměstských dokumen-
tů vznikl Manuál tvorby veřejných 
prostranství. Kvalitu prostranství 
definuje, ale i upozorňuje na dlouho 
neřešené problémy.

„Manuál by v podstatě měl být 
pomůckou zastupitelům, úředníkům 
magistrátu, ale i různým občanským 
sdružením a spolkům a všem obyvate-
lům hlavního města, kterým problém 
veřejných prostranství není lhostejný,“ 
uvádí známý historik architektury 
Ing. arch. Zdeněk Lukeš. 

Jeho kolega doc. PhDr. Petr Kra-
tochvíl, Csc., zase vnímá fakt, že jistá 
míra nehostinnosti pražských veřej-
ných prostranství dříve vedla k tomu, 
že lidé se zdržovali doma. Cílem manu-
álu je veřejný prostor oživit. Otevřít ho 
pro nejrůznější akce. Probudit kouzla 
dávno zapomenutých míst. Především ale 
do veřejných prostranství přivést lidi.

Na náplavkách, tam to žije!
V rámci změn ve veřejném prostoru 

se už proměnily například karlínské 
ulice. Z míst, kam se člověk dříve bál 
po setmění vkročit, jsou pojednou 
malebná zákoutí. Zahrádky restaurací, 

zajímavé architektonické prvky v pro-
storu. Karlín se díky citlivé urbanistic-
ké proměně změnil ze zanedbané měst-
ské části ve vyhledávanou prestižní 
adresu. Dnes má všechny rysy moderní 
a uznávané rezidenční čtvrti.

Koncepční proměnou procházejí díky 
vytrvalé práci architektů IPR Praha 
i pražské břehy. Podívejte se třeba, 
co všechno se dnes děje na pražských 
náplavkách! Farmářské trhy, koncerty, 
charitativní akce, divadelní představe-
ní, výstavy pod širým nebem a hlavně 
spousta festivalů. Performance, food 
a hudební festivaly. Pražské náplavky 
mají dokonce svou webovou stránku: 
www.prazskenaplavky.cz. Je pestrá 

a akce, které vás zajímají, si můžete 
naplánovat. Pořadatelé velmi inten-
zívně komunikují se svými příznivci 
i na sociálních sítích. Náplavky v Praze 
žijí jako nikdy! O tom už dnes nikdo 
nepochybuje. 

Přemýšlíte o Vltavě?
Vltava je magická řeka. „Na Vltavě 

závisíme nyní, stejně jako v minulosti. 
Často na to ale zapomínáme.“ Takové 
je hlavní motto tvůrců výstavy Obnova 
soužití s řekou. Konala se pod širým 
nebem na Císařském ostrově, týkala 
se soužití člověka a řeky v Trojské 
kotlině a nekonformně připomínala 
podstatné věci. Především rozvoj řeky 

Karla Polydorová, radní pro výstavbu MČ Praha 20:

„Manuál je závazný pro městské organizace 
a správce, provozovatele a nájemce majetku hl. m. 
Prahy. Pro investory a městské části má manuál 
zatím informativní charakter, pro stavby finan-
cované z veřejných prostředků je však závazný. 
Manuál je ale dobrý návod – kuchařka, která 
obsahuje pravidla pro zkvalitnění veřejného pro-
stranství. Může tak být inspirací ke zpracování 
kvalitnějších návrhů investičních akcí ve veřejném 
prostoru a v lepším řešení návazností na okolí 
v daném území. Městské části, samospráva, státní 
správa mohou pomocí manuálu lépe vnímat tvor-
bu veřejného prostranství. Dalším podstatným 
prvkem při tvorbě, řízení a plánování v území 
(doprava, bydlení, služby, občanská vybavenost)  
je rozumná strategie rozvoje městských částí.“

Význam Manuálu tvorby veřejných prostranství pro pražské zastupitele:

náplavky v praze žijí jako nikdy!

Foto: TRADE CENTRE PRAHA a.s.Foto: TRADE CENTRE PRAHA a.s.Foto: TRADE CENTRE PRAHA a.s.

 V Praze změny veřejného prostoru vnímáme citelně. Veřejný prostor se  
 pojednou stává místem, stojícím za úvahu. Hlavní město má dokonce  
 oficiální dokument, který veřejná prostranství řeší. Spolu s ním i spoustu  
 sympatických aktivit, které ho uvádějí do praxe. 
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Veřejné zakázky zlepšují míst-
ní ekonomiky

Pražská komora se zapojila do me-
zinárodního projektu, jehož cílem je 
vytváření lepších podmínek pro malé 
a střední podniky a zaměřuje se také 
na zlepšení ekonomiky pomocí zefek-
tivňování procesu zadávání veřejných 
zakázek.

 
„Nositelem pro-
jektu je MČ Praha 
9. Úkolem HKP, 
coby jejího part-
nera, je přispět 
k naplňování cílů 
projektu kupří-
kladu i tím, že po-
skytne odbornou 
pomoc a využije 
své sítě expertů. 
Příkladem je 
workshop NE-
SOUTĚŽÍME JEN 
O CENU. Konal se 
13. září a komora 
zajistila účast 
hlavní přednáše-
jící - Mgr. Marcely Káňové. Ta dlouhá 
léta působila jako ředitelka odboru 
monitoringu veřejných zakázek a bid 
riggingu na Úřadě pro ochranu hos-
podářské soutěže, a současně v letech 
2013 – 2014 na pozici hlavního exper-
ta participovala na projektu „Osvěta 
a transparentnost veřejných  

zadavatelů“, který byl zaměřen na zvy-
šování povědomí zaměstnanců veřejné 
správy v oblasti zadávání veřejných za-
kázek a bid riggingu (problematiky za-
kázaných kartelových dohod uzavíra-
ných mezi účastníky zadávacích řízení 
v úmyslu ovlivnit výsledek zadávacího 
řízení). V současné době pracuje jako 
specialistka v advokacii u člena HKP 
- renomované Advokátní kanceláře 

Císař, Čéška, Smutný, 
kde se specializuje 
na právo veřejných 
zakázek,“ vysvětluje 
projektový manažer 
HKP Alexandr Fikart.

Nejen zmíněný 
workshop, ale i řada 
předchozích i plá-
novaných seminářů 
a vzdělávacích akcí 
vedly k vytvoření 
skupiny Urbact Local 
Group (ULG), která je 
složena ze zástupců 
malých a středních 
podniků, zájmových 
skupin, představitelů 

výchovných zařízení, ÚMČ a dalších 
organizací zaměřených na sociální, 
ekonomická a environmentální témata. 
Díky tomu začnou firmy i místní sa-
mosprávy spolupracovat a vyměňovat 
si zkušenosti a kontakty na zcela jiné 
úrovni než při běžné praxi. 

Výhody, které vás neminou  
v případě zapojení do projektu  
URBACT: Procure

•  Nové vědomosti ohledně legislativy, 
která se týká veřejných zakázek

•  Cenné zkušenosti nejen v oblasti VZ, 
odpovědi na Vaše FAQ

•  Pravidelná setkání a práce v malé 
dynamické skupině

• Nové kontakty a teambuilding
•  Efektivní komunikace s místní sa-

mosprávou

Více na: 
•  http://praha9.cz/urad-a-samosprava/

projekty-eu/urbact
• http://urbact.eu/

Projekt má mezinárodní 
přesah, zapojena jsou 
tato města:

• Preston (GBR) – Lead Partner
• Lublin (POL)
• Koszalin (POL)
• Almelo (NED)
• Albacete (ESP)
• Metropolitan city of Bologna (ITA)
• Koprivnica (CRO)
• Nagykallo (HUN)
• Satu Mare (ROU)
• Candelaria (ESP)

„Zkušenosti z partnerských zemí 
chceme také využít při pořádání 
našich vzdělávacích akcí,“ 
podotkl Bc. Pavel Pospíšek 
z Odboru školství a evropských 
fondů MČ Praha 9 a dodal: 
„Projekt URBACT: Procure je 
zaměřením výměnný a naučný 
program, zapojením do něj 
tedy každý může získat cenné 
zkušenosti.“

 PROJEKT URBACT: 
 PROCURE 

CREATING A GOOD LOCAL ECONOMY THROUGH PROCUREMENT

Projekt „URBACT: Procure“ je 
spolufinancován EU v rámci programu 
„URBACT III network“.

v celoměstských souvislostech. Fakt, 
že je třeba ji vnímat a respektovat. 
Zajímat se o to, jaké jsou zkušenosti 
s revitalizacemi řek v Evropě a hlav-
ně – co všechno proměna a postupná 
obnova může Vltavě přinést? Součástí 
výstavy se staly i zajímavé doprovodné 
akce – přednášky, besedy, workshopy 
i diskuzní setkání architektů, ekologů 
a občanů, které spojovalo jediné – lás-
ka k Vltavě a zájem o veřejný prostor. 

„Znovu se učíme, jak veřejný prostor 
projektovat,“ říkají Ing. Miloslav Šin-
dlar a Ing. Martin Sucharda, spolu-
autoři Koncepce Císařského ostrova. 
Právě v tomto typu tvorby veřejného 
prostranství se projevuje moderní 
trend. Snaha zachovat i při moderni-
zaci přitažlivou krajinu, respektovat 
přírodní hodnoty a zároveň definovat 
kostru veřejných prostranství.

Pražské židle
S příchodem letošního jara se na 

některých veřejných prostranstvích 
v Praze objevily stolky a židle. Spolu 
s nimi i další sympatická akce archi-
tektů z IPR Praha. Jmenuje se Pražské 
židle. Inspirovali se pro ni ve světo-
vých metropolích – New Yorku, Cury-
chu, Kodani a Stockholmu. V určitých 
místech metropole nainstalovali stolky 
a židle. Pro pilotní projekt zvolili mís-
ta, kde se o přítomný mobiliář posta-
rají lokální provozovatelé. Posedět si 
můžete například na Malostranském 
náměstí, Alšově nábřeží u Rudolfina, 
na Letné, Cihelné náplavce, nebo na 
piazzettě u Nové scény ND. Ohlasy 
obyvatel i návštěvníků Prahy jsou 
nadšené. 

Foto: www.iprpraha.cz
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Foto: www.iprpraha.cz

IPR Praha na svém facebooku položil uživatelům dotaz, kam by ještě bylo možné 
židle umístit? Odpověďmi byl doslova zasypán. „Chybí mi dole na Václaváku!,“ 
píše jeden z čtenářů. Další přidávají jako tip Anděl, nebo právě výše zmíněné ná-
plavky. Židle a stolky vydrží v pražských ulicích do podzimu. S příchodem chlad-
nějšího počasí zamíří do skladu a IPR Praha spolu s magistrátem úspěch projektu 
vyhodnotí. Podle výsledků rozhodnou o pokračování. Doufáme, že na jaře se nám 
v ulicích „Pražské židle“ znovu objeví. Spolu s nimi i další zajímavé proměny 
veřejných prostranství. 

(red)

Smíchovská náplavka
kousek od zastávky přívozu
správce: Trade Centre Praha a.s.

Malostranské náměstí
od července 2016
přímo u zastávky TRAM
správce: v jednání

Národní divadlo
na piazzettě Nové scény
správce: Národní divadlo

Cihelná náplavka
od 18. 5. 2016
správa: Containall o.p.s.

Letná
pod metronomem
správa: Containall o.p.s. Pražská tržnice

přímo v areálu tržnice
před objektem Jatka 78
správce: SOLID a.s.,  
správce areálu

Vítězné náměstí
před Fakultou elektro-
technickou ČVUT
správce: FEL

www.hkp.cz Projekt HKP
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Kde najdete Pražské židle

Mgr. Adam Švejda, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

„Institut plánování a rozvoje chystá v příštích mě-
sících hned několik akcí, zaměřujících se na zkva-
litňování veřejného prostoru. Například 22. září 
jsme se tradičně zúčastnili Dne bez aut v rámci 
Evropského týdne mobility. V sobotu 1. října se 
odehraje třetí ročník festivalu Open Square, který 
se snaží o oživení Palachova náměstí. O víkendu 
1. - 2. října pak probíhá Den architektury, v jehož 
rámci proběhnou komentované procházky po 
různých  realizacích Kanceláře veřejných pro-
stranství.“

Připravované akce v rámci tvorby veřejného prostoru v Praze

(hkp) 
Foto: www.shutterstock.com
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Soukromé a firemní školky 
v Praze

Před pár lety se v Praze tu a tam 
nesměle objevily první z nich. Dnes už 
jich na internetu objevíte plný kata-
log. Různá je jejich struktura, liší se 
nabídka vzdělávacích plánů. Školky 
se nacházejí v soukromých domech, 
pronajatých soukromých budovách, 
firemní školky v blízkosti pracoviště 
rodičů. Například firemní školka Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR sídlí 
přímo v Černínském paláci, stejně tak 
si akademici tento typ školky zřídili 
přímo v sídle Akademie věd ČR. Provo-
zovatelé soukromých školek se ale na 
cestu museli vydat sami za sebe. Bez 
firemní podpory.

Proč?
Důvody pro druh podnikání – sou-

kromá školka jsou v mnohém podobné. 
„Trápilo mě, že státní školky přijímají 
děti až od tří let,“ vysvětluje Veroni-
ka Lakomá, provozovatelka úspěšné 
školky Filipínek v pražské Březiněvsi 
a Mratíně. „Navíc jsem typ maminky, 
která své děti miluje nade vše na světě, 
ale cítí potřebu se realizovat i v práci. 
Soukromá školka to vše dokáže naplnit.“ 

„Děti celý den tráví s českými učiteli 
i anglickým mluvčím. Dva jazyky jsou 
tak pro ně přirozené. Vnímají je při 
hrách, spontánně je přijímají. Dnes 
jsme už plně akreditovaní a je patr-
né, že o tento typ vzdělávání je mezi 
rodiči velký zájem. Byl to už delší dobu 
můj sen. Vytvořit koncept jazykového 
předškolního vzdělávání a realizovat 
jej v praxi. A dnes? Chtěla bych založit 
základní školu!“

Za kolik?
Počáteční investice se různí. Mezi 

námi oslovenými podnikatelkami byla 
určitě nejvyšší u Danuše Svobodové. 
V případě bohnické školky kompletně 
přestavěla starou prodejnu Albert. 
„Investovala jsem 5 milionů,“ říká. 
„Objekt byl zchátralý, obývaný bezdo-
movci. Vybudovali jsme tu ale krásnou 
školku. Navíc musíte dodržet hygienic-
ké normy – 4 m2 čtvereční prostoru na 
dítě, výše stropů, počet toalet, světlost. 
Veškerý nábytek musí splňovat normy, 
pořídili jsme IT techniku, máme 
4 interaktivní tabule, které denně 
využíváme ke zkvalitnění vzdělávací-
ho programu. To vše se podařilo, ale 
počáteční investice byla vysoká.“ 

Veronika Lakomá i Andrea Kovářová 
podnikají v pronajatých prostorách. 
„Počítám, že naše vstupní investice 
byla v řádu 200 – 300 tisíc korun,“ říká 
Veronika. „Měla jsem výhodu, že jsme 
nastoupili do prostor bývalé školky. 

Stejný záměr vedl i podnikatelku An-
dreu Kovářovou z příjemné soukromé 
školky Kostička v Horních Počernicích. 
„Dostat dítě do školky je problém,“ 
vysvětluje. „Po narození druhého dítěte 
jsem se proto rozhodla, že se problému 
postavím čelem a školku založím sama. 
Hlavně zpočátku musíte překonat dost 
potíží, ale výsledek stojí za to. Našla jsem 

Kromě úpravy interiérů 
jsme ale budovali no-
vou zahrádku. Při ná-
kupech vybavení jsem 
maximálně využívala 
množstevních slev. Dost 
se to vyplácí.“

Andrea zase vsadila 
na šikovného manžela. 
„Jen díky němu inves-
tice tak vysoká nebyla, 
zhruba 100 000 Kč, “ 
říká. „Objekt jsme celý 
upravovali sami. Paní 
přede mnou tam školku 
provozovala na černo, 
takže bylo třeba úprav 
pro to, abychom dodr-
želi hygienické normy. 
Navíc jsem se musela 
vyrovnat i s tím, že po původní nájem-
kyni zůstali věřitelé,  kteří na nás v té 
době usilovně zvonili.“

Co na to zákon?
Vedle školského zákona upravuje 

financování soukromých škol i samo-
statný zákon o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním 
a školským zařízením. Soukromé školy 
a školská zařízení dostávají dotaci ze 
státního rozpočtu prostřednictvím 
krajů. Dotace je určena na financování 
neinvestičních výdajů souvisejících 
s výchovou a vzděláváním a na finan-
cování běžných provozních neinvestič-
ních výdajů. Prostředky se přidělují na 
základě smlouvy uzavřené s magistrá-
tem na příslušný rok. Investiční výdaje 
soukromé školy plně hradí zřizovatel.

Jak vám to šlape?
Všechny tři oslovené podnikatelky 

jsou ve svém oboru spokojené. Danuše 
Svobodová dokonce uvažuje o založení 
základní školy. „Základem úspěchu 
v tomto typu podnikání je kvalitní ko-
lektiv,“ říká. „Musíte rodičům nabídnout 
kvalitní vzdělávací program a osobnosti 
učitelů, k nimž získají naprostou důvěru. 
Nabízíme proto denní logopedii, denní 
předškolní přípravu, zajímavý program. 
Dotace od státu tvoří jen minimum 
našich reálných nákladů. Při podnikání 
je třeba s tím počítat.“

Samozřejmě, že třeba bylo zajis-
tit třeba i dobré pojištění a kvalitní 

práci, která mě nesmírně baví a zároveň 
druh podnikání, jaký člověka naplní.

Mgr. Danuše Svobodová má za sebou 
skvělou pedagogickou zkušenost výuky 
jazyků. Při založení soukromých školek 
Sofia School v Bohnicích a Úvalech proto 
preferovala především vzdělávací cíle. 
„V naší česko-anglické školce plně navo-
zujeme situaci bilingvní rodiny,“ říká. 

stravování. „Na výběr stravovací firmy 
jsme kladli velký důraz,“ doplňuje An-
drea Kovářová. „Jídlo musí mít kvalitu, 
potřebnou výši teploty, dodržet veškeré 
hygienické normy převozu. Víte, každý 
si myslí, že soukromá školka je zlatý 
důl. Tak to ale není. Je to hlavně spous-
ta starostí. Zároveň je to ale i práce, 
která je nesmírně krásná!“

Veronika Lakomá vše uzavírá slovy: 
„Našim školkám se daří hlavně díky 
tomu, že s kolegyněmi děláme vše 
srdcem. Nedovedeme si představit lepší 
práci, než je péče o malé děti. Každý 
den je pro vás jiný. Je rychlý a překva-
pivý. Díky naší lásce k této práci nám 
to šlape a věříme, že šlapat nám to 
bude i nadále!“ 

(red) 
Foto: www.shutterstock.com a archiv 

 Předškolní vzdělávání je nejen v Praze, ale i v celé ČR třaskavé téma.  
 Stále platí, že dostat dítě do školky je boj, který nemůžete ovlivnit.  
 Do školky s kapacitou 250 dětí o pár set více uchazečů nedostanete.  
 Objevuje se prostor pro komerční záměr - školky soukromé a firemní. 

 JAK VÁM  
 TO ŠLAPE? 

Oslovili jsme:

Mgr. Danuše Svobodová –  
Sofia School Bohnice a Úvaly 
(www.sofiaschool.cz)

Veronika Lakomá –  
Soukromá školička Filipínek s.r.o, 
Březiněves a Mratín
(www.skolicka-filipinek.cz)

Andrea Kovářová –  
Soukromá mateřská školka Kostička, 
Horní Počernice
(www.skolickakosticka.cz)

Veronika Lakomá, školička Filipínek Andrea Kovářová, školka Kostička

Mgr. Danuše Svobodová, Sofia School

Zoomwww.hkp.cz
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Diagnóza „epilepsie“
Každým rokem si u nás tuto diagnó-

zu vyslechne jeden z 2000 lidí. Zna-
mená to, že v zemi žije asi 70 000 lidí 
s epilepsií. Chceme vás právě s touto 
skupinou lidí seznámit. Jako u většiny 
jiných nemocí platí, že na vzniku epile-
psie se podílí vnitřní dispozice i vnější 
nebo získané provokující mechanismy. 
Cílem článku je sdělit zaměstnavate-
lům, že není třeba se této nemoci bát 
a s citlivým přístupem je možné spo-
luobčany s tímto typem onemocnění 
zaměstnat.

Epilepsie může potkat každého z nás. 
Skutečnost, že se u někoho epilepsie 
rozvine, může mít různé příčiny. Nejde 
vlastně o jednu nemoc. Jde o rozsáhlou 
skupinu neurologických onemocnění, 
jejichž společným rysem je výskyt 
opakovaných nevyprovokovaných 
epileptických záchvatů. Projevují se 
různými způsoby. Od krátkého zahle-
dění, přes brnění ruky až po veřejností 

člověk trpí generalizovanými záchvaty 
s křečemi (velkým křečovým záchvatem 
se ztrátou vědomí), je na místě vysvětlit 
pravidla první pomoci při epileptickém 
záchvatu. Kolegové budou na možnou 
situaci lépe připraveni a nic je nezaskočí.

V každém pracovním prostředí 
a konkrétním kolektivu je situace jiná. 
Lidem s epilepsií se ale nedoporučují 
taková zaměstnání, kde hrozí poranění 
jich samých, ohrožení jejich vlastní-
ho zdraví nebo okolí v případě, že by 
u nich vznikl epileptický záchvat. Mezi 

tato zaměstnání patří především práce 
ve směnném provozu s nočními směna-
mi. Epilepsie totiž vyžaduje pravidelný 
spánkový režim. Ranní a odpolední 
směny problémem nejsou. Mezi nevhodná 

tolik obávané velké křečové epileptické 
záchvaty se ztrátou vědomí. U každého 
člověka má nemoc jiný průběh, příčiny, 
vyhlídky i způsob léčby. Diagnóza epi-
lepsie vám život změní. Zasáhne lidem 
do navyklého způsobu života v různých 
rovinách. Leckoho vyvede z míry nut-
nost dlouhodobé léčby a dodržování 
denního režimu, nejisté mohou být vy-
hlídky do budoucna, pracovní uplatně-
ní a zatěžkávací zkouškou procházejí 
i vaše vztahy.

Pomáhá i Společnost „E“
V České republice pomáhá lidem 

s epilepsií a jejich blízkým nezisková 
organizace Společnost „E“. Založena 
byla již před 26 lety. „Lidé s epilepsií se 
na nás obrací z různých důvodů a mezi je-
den z častých dotazů, jsou potíže s uplat-
něním na trhu práce, říká Alena Čer-
venková, předsedkyně Společnosti „E“.“  

Jako každá nemoc i epilepsie s se-
bou nese různá omezení. Někoho tato 

zaměstnání patří práce u otevřených 
strojů, mechanických linek, běžících 
pásů, s vrtačkami, lisy, motorovými 
pilami, bruskami, s elektřinou, s che-
mickými látkami, ve výškách.

Vzhledem k výše popsaným ome-
zením si lidé s epilepsií nejčastěji 
vyhledávají pracovní pozice na-
příklad v administrativě, školství, 
oborech s ekonomickým zaměřením 
či v oblastech orientovaných na práci 
s výpočetní technikou. Pracují jako 
recepční, vrátní, archiváři, konstruk-
téři a v mnoha dalších profesích, ve 
kterých jsou úspěšní. 

Spojení lidí a květin
Společnosti „E“ se rozhodla, že bude 

pomáhat mírnit předsudky, kterým lidé 
s epilepsií čelí. Založila v rámci terapeu-
tických setkávání lidí s epilepsií sociální 
podnik. Lidé v něm aranžují květiny. 
S nápadem přišla Martina Havlová, ma-
minka chlapce s epilepsií. V aranžování 
našla nejen zálibu, ale především „únik“ 
od životních problémů a starostí. 

Viděli jsme, jak klienty práce s květi-
nami baví, ale i pozitivně přispívá jejich 
psychickému stavu. U práce se příjemně 
uvolní a vytvoří produkt, který je nejen 
krásný, ale mají z něho i dobrý pocit. 
Spojení lidí s epilepsií a květin je jedi-
nečné. Dává smysl. 

Aranžérie – květinová dílna vznik-
la v roce 2012. Pracují tu především 
květinářky, které trpí některou z forem 
epilepsie. Vytvářejí květinové dekorace 
a vazby s příběhem. Pomocí Aranžérie 
dávají světu najevo, že lidé s epilepsií 
umí a smí pracovat a nemusíte se bát je 

diagnóza ovlivňuje jen velmi málo nebo 
vůbec, řadu lidí naopak výrazněji. Od 
toho se pak odvíjí i případná omezení 
při volbě povolání nebo pracovního 
výkonu. Výhodou je, že lidem s epilep-
sií není nutné přizpůsobovat pracovní 
prostředí architektonicky, vybave-
ním pracovního místa ani nákupem 
kompenzačních pomůcek. Pokud je 
to možné, doporučí se někdy pouze 
částečná úprava pracovního prostře-
dí. Třeba odstranění skleněných dveří 
a ostrých předmětů. U některých lidí 
s epilepsií je vhodné částečně upravit 
pracovní režim. Stačí dát jim třeba 
možnost chvilkové relaxace, která 
vede ke zregenerování k dalšímu pra-
covnímu výkonu. 

Netajit svůj stav
Častější záchvaty v průběhu dne není 

vhodné dlouhodobě tajit. Raději popiš-
te, jak se projevují, jak obvykle vypa-
dají a jak dlouho trvají. V případě, že 

zaměstnat. Důkazem toho jsou krásné 
květinové vazby, pečlivá práce a  přede-
vším - spokojeni zákazníci. 

Aranžérie je tu i pro vás
V Aranžérii se připravují dárkové 

květiny, sezonní dekorace i interiérové 
dekorace pro velké společenské události 
– divadelní premiéry, hudební festivaly 
nebo svatby. Veřejnost se může zapojit 
do květinových workshopů a naučit se 
aranžovat za pečlivé odborné asistence 
klientů. Aranžérie podniká odpovědně 
a s jasným sociálním dopadem. Dává 
práci lidem, kteří mají jinak problém 
uplatnit se na trhu práce. Aranžérie na-
bízí originální a půvabné vazby, přede-
vším ale bourá mýty o epilepsii. 

Text a foto: Petra Stehlíková a Tereza Chvalová 
(Společnost „E“)

 CO TYTO DVĚ VĚCI SPOJUJE? 

Příklad z praxe: Vysokoškolačka 
Lenka v rámci rozhovoru uvádí: 
„Jsem epileptička a již delší 
dobu se mi nedaří najít práci. 
Zaměstnavatel požaduje časovou 
flexibilitu a 100% spolehlivost, 
kterou bohužel nemohu zaručit. 
Mívám několikrát v měsíci malé 
epileptické záchvaty, kvůli 
nimž jsem nucena zůstávat 
v klidu doma. Nemám problém 
odevzdávat včas práci, ale 
občas přeci jen musím zůstat 
doma a nemohu přijít“.

Chcete vědět více  
o epilepsii?

www.spolecnost-e.cz/
www.facebook.com/SpolecnostE
www.aranzerie.cz
www.facebook.com/Aranzerie

Další informace k zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením

www.av-institut.cz
www. portal.mpsv.cz/sz/zamest/za-

mestnaniosob
www.nrzp.cz

Mgr. Martin Stolín, Ph.D.

•  Předseda Zdravotní a sociální sekce HKP. 

•  Od roku 2012 rozhodce Rozhodčího soudu v Praze.  

•  Ve své podnikatelské činnosti se věnuje zpro-
středkování zaměstnání pro osoby se zdravotním 
postižením na otevřeném trhu práce. 

•  Je provozovatelem portálu  
www.praceozp.cz.

Alena Červenková

•  předsedkyně Společnosti „E“, kde pracuje jako soci-
ální pracovnice, koordinátorka projektů a finanční 
koordinátorka

•  poté co v roce 1997 ukončila studium na Střední 
sociálně právní akademii, absolvovala v souvislosti 
s náplní práce v sociální a manažerské oblasti mno-
ho akreditovaných kurzů, sociálních dovedností, 
stáží a programů průběžného vzdělávání

•  od roku 2000 je zaměstnána ve Společnosti „E“

•  od roku 2005 předsedkyní

•  v roce 2013 započala studium na ETF UK, obor soci-
ální a pastorační a své vzdělání si stále doplňuje

Zaměstnáníwww.hkp.cz

 EPILEPSIE A KVĚTINY 
 Podpora členů v hledání kvalitních zaměstnanců patří k významným úkolům  
 Zdravotně sociální sekce Hospodářské komory. Naše pomoc se týká i plnění  
 ustanovení zákona o povinném podílu zaměstnávání osob se zdravotním  
 postižením. Mezi ně patří i lidé, kteří trpí epilepsií.
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 Plánujete začít s podnikáním, ale nejste si jistí, že  
 to zvládnete? Budete raději egoistický autoritativní  
 boss nebo přátelský empatický šéfík? Nechte se  
 inspirovat lidmi, kteří už pár let úspěšně bojují o své  
 místo na výsluní! 

 VĚŘTE VE SVŮJ  
 ÚSPĚCH 

Každý asi má představu o dokonalém 
a úspěšném podnikateli, jak to ale 
v praxi uskutečnit?

Empatie, pochopení, přátelské vy-
stupování...možná sympatické, ale po 
pár měsících z vás bude spíše boxo-
vací pytel než šéf vlastní firmy! Bez 
autority, motivace, vůdčích schopnos-
tí a osobní zodpovědnosti se určitě 
neobejdete! Velmi důležité, a to nejen 
pro vás, ale i pro vaše lidi, budou také 
vlastnosti jako trpělivost, pracovitost, 
nebo dochvilnost, i když někdy to vše 
bude takzvaně na „tip ťop“. Co byste ale 
rozhodně neměli postrádat, je ZAU-
JETÍ PRO DANOU VĚC, které pokud 
možno předáte co nejdříve i svým 
zaměstnancům. Jak jinak by vám pak 
vzniklo to šikovné „jádro firmy“, bez 
kterého se neobejdete.

Mám na to?!?
Máte už nyní pochybnosti? Neházej-

te hned flintu do žita! Pro ty, kteří mají 
obavy, existují speciální podnikatelská 
školení, která ozkouší vaše obchodní 
dovednosti i vaše sebevědomí! Příkla-
dem takového druhu školení je Pod-
nikatelské školení Ludmily Duškové, 
IT konzultanta a počítačového kouče. 
Během několika hodinových sezení 
vám vysvětlí hlavní důležité principy 

a předpoklady správného podnikate-
le. Cílem těchto kurzů je například 
zlepšení sebeprezentačních schopností, 
komunikace a schopností prodeje. Co 
víc si přát?!

Co radí úspěšní podnikatelé
Položili jsme klíčové otázky i skuteč-

ným dnes úspěšným lidem v různých 
oblastech. Jakou radu můžete dát? Proč 
zrovna oni se stali úspěšnými?

První tip je od Marka Novického,  
zakladatele a spolumajitele firmy  
AARON GROUP, která letos již slaví 
18 let a patří mezi nejvýznamnější hrá-
če v oblasti online řešení.

„Mějte nápady, věřte spíš sami v sebe 
než v Boha, buďte pilní! Bohužel ale 

Úspěch a podnikání

Pět zásad pro úspěch  

Autorita
Vzájemný respekt a vaše autorita 
vám zajistí možnost s lidmi komu-
nikovat na dostatečné pracovní 
úrovni tak, aby slovo, které dají, 
také dodrželi.

Zaujetí pro věc
Musíte stále chtít tvořit, chtít najít 
cestu a nenechat se rozhodit jedním 
šlápnutím vedle! Vaše osobní moti-
vace totiž možná ukáže směr lidem 
okolo vás.

Věřte sám sobě
Nikdo vás nenamotivuje lépe, než vy 
sami! Pokud lidé okolo vás ucítí sílu 
vaší osobnosti, budou vás následo-
vat! Věřte sami v sebe a jste na dobré 
cestě k úspěchu!

Komunikace
Nezapomeňte mluvit! Někdy vás 
možná překvapí, jak nápomocní mo-
hou být lidé okolo vás, když s nimi 
budete správně komunikovat. 

Nebát se zkoušet nové věci 
Nebojte se riskovat a zkusit něco 
nového, nikdy nevíte, kam vás vítr 
zavane! Třeba na vás někde čeká bod 
zlomu, neskutečná příležitost, kte-
rou ale neobjevíte, pokud se budete 
bát!

magazín HKP 2016
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zapomeňte deset let na rodinné dovolené. Zapomeňte deset 
let na normální pracovní dobu. Zapomeňte deset let na ve-
černí pivko s kamarády. Je to něco za něco, jako vždy“.

Další osobností, jejíž podnik InterGast zabývající se pro-
fesionální gastrotechnikou a je jedničkou na českém i slo-
venském trhu, je Petr Lupínek.

„Shrnul bych to vše asi do 3 hlavních bodů. Za prvé musíte 
mít představu, CO A JAK chcete udělat a s jakým výsledkem. 
Představa o výsledku se samozřejmě může v průběhu měnit, 
ale je důležitá pro cíl. Za druhé si musíte umět spočítat co 
a jak. A v neposlední řadě si musíte jít z svou představou 
a mít ji jako prioritu. Je jasné, že i pro vás je mnohem snazší 
vše zvládnout, pokud vaše nasazení vaše nejbližší okolí a ro-
dina toleruje. A to nemluvě o časovém vytížení...“

Z trochu jiného soudku podnikání, je Dana Klasová, 
spolumajitelka úspěšného tanečního studia BDS Academy 
Praha.

„Jakou radu bych mohla dát? Popravdě myslím, že po-
kud děláte to, co vás baví, tak to jde samo! Musíte jen být 
ve správný čas na správném místě! V práci s dětmi, kterou 
dělám už od svých školních let, je také podstatná týmová 
práce. S mými trenéry fungujeme jako rodina, jsme srdca-
ři. Není to jen byznys, ovlivňujeme životy lidí, dětí! To mě 
nabíjí, to je ten motor! Mojí radou tedy je: Dát tomu srdce, 
vrátí se vám to!“ Rad pro podnikatele je spousta. Můžete se 
inspirovat u ostatních, nebo si zaplatit kurz. Nicméně platit 
stále bude hlavní zásada - podnikání je třeba věnovat maxi-
mum času i energie. Nastavit si jasný cíl a za ním směřovat. 
Rozhodně se nevyplatí spoléhat na to, že věci se nějak vyvi-
nou. V byznyse stejně jako v životě platí jednoznačné: „Štěstí 
přeje připraveným!“ 

Text: Dominika Hoffmannová
Foto: archiv a www.shutterstock.com

Marek Novický, spolumajitel AARON GROUP spol. s r. o.

Dana Klasová, spolumajitelka BDS Academy Praha
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 Rozhodli jste se v životě udělat změnu? Opouštíte post zaměstnance?  
 Máte podnikatelský záměr, elán, případně i pár spolehlivých lidí kolem  
 sebe? Pro start už vám chybí jediné – nutné kolečko po úřadech. 

 START PODNIKÁNÍ 
1. Živnostenské oprávnění 

Jako první vás určitě čeká cesta  
na živnostenský úřad. Dříve než se tam 
vypravíte, nahlédněte do Zákona o živ-
nostenském podnikání (č. 455/1991 
Sb.). Živnostenské oprávnění můžete 
ohlásit, případně zažádat o koncesi 
na jakémkoliv živnostenském úřadě 
v republice bez ohledu na to, kde máte 
bydliště, či sídlo.

Jasno musíte mít v tom, jaké živnosti 
se chcete věnovat. Promyslete, jestli 
nebudete služby poskytovat ve více 
oborech. Při ohlášení živnosti volné 
si proto vyberte více okruhů činnos-
ti. Pokud si přece jenom nejste jisti,  
na úřadech dnes už najdete ochotné 
úředníky. Neváhejte se na ně obrátit 
s jakýmkoli dotazem.

„Většinu důležitých informací, které 
se vydání živnostenského oprávnění 
týkají, najdou v současné době žada-
telé na internetu. Přesto se na našem 
odboru každému žadateli snažíme 
vyjít maximálně vstříc“, říká vedoucí 
Živnostenského odboru ÚMČ Praha 2 
Mgr. Drahoslava Hánová. „Pomáháme 
například v případech, kdy lidé si 
nejsou jistí oblastí svého podnikání. 
Mohou jim chybět i některé z povin-
ných náležitostí. Začínající podnika-
telé často v této věci jednají na úřadě 
úplně poprvé. Mnohdy nevědí, zda 
mají správně veškeré podklady. Není 
se čemu divit, vždyť živnostenský 
zákon je jeden z nejčastěji novelizo-
vaných zákonů! V takovém případě je 
přece přirozené, že úředník pomá-
há a snaží se v největší možné míře 
poradit.“

Podmínky pro získání  
živnostenského oprávnění

Všeobecné podmínky:
  ▸  Svéprávnost - způsobilost k práv-

ním úkonům (dosažení věku 18 let)
  ▸  Bezúhonnost
Podmínky odborné způsobilosti:
  ▸  Všeobecné podmínky stačí k ohlá-

šení živnosti volné. U živností 
řemeslných a vázaných vás čeká 
podmínka odborné způsobilosti, 
stejně tak u většiny koncesí. Splní-
te ji doložením dokladu o vzdělání 
v oboru, praxi, odborné zkoušce. 
Koncesované živnosti jsou provo-
zovány na základě koncese.

Provozování živnosti prostřednic-
tvím odpovědného zástupce
  ▸  Pokud praxi ani případné vzdě-

lání v příslušném oboru nemáte, 
využijte „Institut odpovědného 
zástupce“. Ze zákona je to fyzická 
osoba, která odpovídá za „řádný 
provoz živnosti a za dodržování 
živnostenskoprávních předpisů“. 
Odpovědný zástupce je garantem 
vašich aktivit. V případě průšvihu 
ale za vás žádnou odpovědnost 
nenese!

Poplatky: Správní poplatek při 
vstupu do podnikání činí 1000,- Kč. 
V případě, že již vlastníte živnosten-
ské oprávnění, správní poplatek za 

další ohlášenou živnost činí 500,- Kč. 
Rozšíření nebo změna oborů činnos-
ti u živnosti ohlašovací volné je bez 

poplatku.

2. Příprava vhodné provozovny
Prostor pro své podnikání potřebo-

vat budete. Bez ohledu na to, jaký obor 
jste pro sebe zvolili. V případě, že vám 
nestačí pronájem kanceláří a potřebujete 
výrobnu a provozovnu, čekají vás nutné 
rekonstrukce a stavební úpravy. Před 
první cestou na stavební úřad si  ujasně-
te, k čemu prostory mají sloužit. Oslovte 
šikovného projektanta, který vám 
připraví potřebnou dokumentaci. Pokud 
prostory, kde chcete rozjet například 
gastronomické služby, nebyly určeny 
k těmto účelům, podejte Žádost o změnu 
užívání stavby. Podle typů úprav musíte 
žádat o povolení stavby nebo podat sta-
vební ohlášení. 

Konzultace na stavebních úřadech 
jsou bezplatné. Neváhejte a řešte s jejich 
úředníky každý krok. 

Pozor na protiprávní užívání 
provozovny!

  ▸  Zejména u polyfunkčních domů je 
to problém. Kdo má bar, restauraci, 
prodejnu v domě s byty, musí stano-
vené podmínky dodržet. Pokud stav-
bu začnete užívat v rozporu s kolau-
dací nebo kolaudačním souhlasem, 
čekají vás citelné sankce. V začátcích 
podnikání nic moc!

Více informací
  ▸  Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Na-

jdete tu přesně specifikované hrozby 
pro vlastníky staveb, které nejsou 
využívány ke stanoveným účelům.

Poplatek: za žádosti na SÚ Od 1 000 Kč 
výše podle druhu žádosti

3. Hygiena
Nezapomeňte, že provozovna musí spl-

nit i zásady provozní hygieny.  Kritéria 
pro podmínky zásobování pitnou vodou, 
větrání prostor, odkanalizování, vytá-
pění, osvětlení, zajištění hygienických 
zařízení pro spotřebitele i zaměstnance,  
případně i hygienické požadavky na 
přípravu a výrobu pokrmů. V případě 
náročnějších provozů doporučujeme 
zpracování projektové dokumentace 
odborníkem. 

Návrh má minimálně obsáhnout 
situační plánek umístění provozovny 
v zástavbě, zakreslení jejích dispozic,  
technologie a stručný popis provozu. 
Veškeré informace dostanete na přísluš-
ných Krajských hygienických stanicích.

Důležité směrnice provozní 
hygieny

  ▸  Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin

  ▸  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

  ▸  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích, ve znění 
pozdějších předpisů  

  ▸  Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienic-
kých požadavcích na stravovací služ-
by a o zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiolo-
gicky závažných, v znění pozdějších 
předpisů

  ▸  Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a roz-
sah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů

  ▸  Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působe-
nými tabákovými výrobky, alkoho-
lem a jinými návykovými látkami 
a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

Poplatek za stanovisko příslušné 
Krajské hygienické stanice:

Bez poplatku

4. Hasiči
Požárně bezpečnostní řešení je dílčí 

částí projektové dokumentace.  Je třeba, 
aby vám je zajistila osoba způsobilá 
pro tuto činnost (projektant) podle 
zvláštního předpisu - zákona č. 360/1992 
Sb. Je nutné opatřit je vlastnoručním 
podpisem a otiskem razítka se státním 
znakem ČR osoby způsobilé k projektové 
činnosti.

Projektová dokumentace musí být po-
dána v obálce, nebo svázána v deskách. 

Hasičský záchranný sbor ČR

  ▸  Na jeho webu www.hzscr.cz najde-
te veškeré informace i formulář 
žádosti.

Více informací: 
  ▸  Zákon č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně.
  ▸  Zákon: č. 360/1992 Sb.

Poplatek za stanovisko HZS:  
Bez poplatku

Zvládli jste všechno? Pak zbývá zajít  
na stavební úřad a požádat o souhlas  
k užívání provozovny. SÚ sezve všechny 
dotčené orgány ke konzultaci a vydají 
souhlasy s užíváním. Můžete začít. Drží-
me vám palce!

5. Památkáři
Je vaše provozovna v objektu, na kte-

rý se vztahuje památková ochrana? Pak 
musíte každý krok úprav konzultovat 
s Národním památkovým ústavem. Není 
to žádná lahůdka, protože památkáři 
logicky historické památky chrání.

Konzultace s odborníky NPÚ jsou 
bezplatné. Doporučujeme obsáhlé 
a konkrétní konzultace, protože jinak 
zbytečně ztrácíte čas vymýšlením 
stavebního záměru, který ve finále 
nemusí projít.

Národní památkový ústav

  ▸  Více na www.npu.cz
Více informací:  
  ▸  Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
  ▸  Zákon o státní památkové péči  

č. 20/1987 Sb.

Poplatek za stanovisko NPÚ:  
Bez poplatku 

Poradna HKPwww.hkp.cz

(red) 
Foto: www.shutterstock.com



 Každý z nás potřebuje čas od času nějaké to volno  
 od každodenních povinností, ale ne vždy si můžeme  
 dovolit odjet mimo město. Máme pro vás pár míst po  
 Praze, které rozhodně stojí za návštěvu. 

 KUDY Z NUDY V PRAZE 

Hvězdné nebe nad vámi, krásná vyjížďka před vámi
Chtěli jste vzít svou drahou polovičku na romantickou 

večeři, ale nic vám nepřijde dost dobré? Pak je pro vás 
Jazz boats Prague ideální volbou. Večerní projížďka lodí 
po Vltavě, dobré jídlo v podobě tříchodových meníček, 
jako například jarní závitky, vegetariánské lasagne nebo 

čokoládový dortík, a příjemná živá jazzová hudba 
zajistí romantický celovečerní program. Během 
lehkého vodního pohupování navíc můžete pozoro-
vat osvětlené dominanty Prahy, jako jsou Pražský 
hrad, Karlův most nebo Národní divadlo. Celá plavba 

začíná o půl deváté na nábřeží u Čechova mostu a trvá 
2,5 hodiny. Loď vyplouvá každý den po celý rok. A teď 

už jen nabídněte rámě své milé dámě!

www.jazzboat.cz

Trochu divočejší a osvěžující
Chcete poznat něco originálního? Vyražte do Icepub 

Praha, nové atrakce v klubu Karlovy lázně. V celém baru je 
stálá teplota -7° C a vše, co zde můžete vidět, je vyrobeno 
z ledu. I když by se z názvu dalo předpoklá-
dat, že jde pouze o noční atrakci, nenechte se 
zmást! Tento bar můžete navštívit i přes den. 
Navíc vám personál zapůjčí 
teplé oblečení, takže 
nemusíte mít obavy, že 
během své půl hodinky 
vymrznete na kost. 

www.icepubprague.cz

Uragán ve vlasech
Pro adrenalin je Skydiving arena v Letňanech jako stvoře-

ná. Zde se budete moct proletět ve Větrném tunelu, zažijete 

Relax
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pocit volného pádu a zakusíte sílu větru o rychlosti 270 km 
v hodině. To odpovídá nejsilnějším uragánům, které kdy na 
Zemi byly! Celou dobu vám bude samozřejmě po ruce profesio-
nální instruktor, který vám ukáže důležité fígle a triky, abyste si 
svůj zážitek užili naplno.

www.hurricanefactory.com/prague/cz 

Koupel jako pro vévodu z 16. století
Navštivte Pivní lázně přímo v centru Prahy. Bude na 

vás čekat uvolňující pivní lázeň o teplotě 35º C 
plná tajných léčivých přísad a následně téměř 
hodinový odpočinek na slámovém lůžku dle 
tradičních receptur. Součástí celé procedury 
je samozřejmě možnost dané pivo ochutnat. 
Pivo je vařeno podle starých bavorských 
receptů z 16. století, které vytvořil sám 
vévoda Vilém IV. Navíc léčebné účinky piv-
ních lázní jsou lékařsky potvrzené. 

www.originalpivnilazne.cz 

Užijte si svých 24 hod Le Mans 
A nemusíte kvůli tomu až do Francie. Stačí vyrazit na 

okraj Prahy do Horních Počernic do nejmodernějšího a nej-
většího motokárového areálu v České republice. Vyberte si 
svoji „káru“ – buď silnější sportovní o výkonu až 9,5 koní 
nebo standardní s výkonem 6, 5 koní. Pak už na vás čeká 
okruh dlouhý 700 metrů. Můžete ho dát „rychle a zběsile“ 
jako Vin Diesel, nebo profesorsky jako Michael Schumacher. 
Až 9 metrů široká trať umožňuje skvěle předjíždět a žádný 
slimejš vás zdržovat nebude. Takže... 3, 2, 1... Go! 24 hodin 
HoPo může začít. 

www.pragaarena.cz

www.hkp.cz
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Užij si kreativitu jako malíř nebo lakýrník

Kdy: Pondělí nebo středa / 15.00 – 16.30 / 12 setkání
Co: Kroužek pracovní výchovy pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ vedený odbornými mistry

Kde: SOŠ stavební a zahradnická / Učňovská 1, Praha 9

Zastoupené obory:  malíř a lakýrník / instalatér / kamnář / kominík / zedník a obkladač / truhlář

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Patron projektu

Partneři projektu:

HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

Pro bližší informace se prosíme obraťte na koordinátorku projektu 
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