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Někdy
po cestách
světem objevíte
věci, které
u nás nejsou,
a je to škoda.
Buď si můžete
vzdychnout, jak
je na tom to naše
Česko blbě, nebo
ty dobré nápady
k nám přivézt.
Tak jak to udělaly
tři naše čtenářky.
Text Dagmar Školoudová

R

ooibos, jóga,
mexické jídlo,
to jsou věci,
které k nám
dovážejí.
Mohly by
skuhrat,
že dělají něco, co je nebaví,
ale rozhodly se najít naopak
něco, co je bavit bude.
„Nedostudovala jsem
právnickou fakultu, chybí mi
poslední státnice. Jenže studium
mě nenaplňovalo, byla to revolta
vůči rodičům,“ vysvětluje Jana,
proč se nestala advokátkou.
„Byla bych nešťastná, protože
jsem tomu nerozuměla
a byla bych nejhorší advokát
na světě.“ Martina zas skončila
ve farmaceutické firmě a vydala
se s budoucím manželem
do světa na zkušenou. A v tom
světě dostala nápad na to,
co dál: otevřít si dobrou fast
foodovou restauraci. Veronika
sice vystudovala marketing,
ale opustila kariéru v americké
firmě, aby si v Česku otevřela
jógové studio.

Kde najít podporu
Cítíte se jako ony, ráda byste
podnikala, ale bojíte se kvůli
penězům, okolí nebo rodinné
situaci? Na okolí se vykašlete,
rodinnou situaci novým
startem vylepšíte, a pokud jde
o peníze, přihlaste se do soutěže,
která začínající podnikatele
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první
příběh

Nápady

z dovozu

podporuje. Třeba Rozjezdy
roku (www.rozjezdyroku.cz)
společnosti T-Mobile, jehož
cílem je podpořit lidi právě
v začátcích. „Hledáme ty, jejichž
projekty nejen přinášejí zisk,
ale prospívají i okolí, doplňují
službu, která v místě chybí,
přispívají k zaměstnanosti,“
říká tamní manažerka
společenské odpovědnosti Petra
Pavičová. Tři výherci z každého
regionu získávají poradenské,
telekomunikační a marketingové
služby, které by si jinak těžko
mohli dovolit. Další, kdo
podpoří začínající podnikatele,
je Komerční banka s Asociací
malých a středních podniků
a živnostníků v soutěži na www.
nastartujtese.cz. Můžete získat až
tři sta tisíc korun. Loni vyhrály

zdravé jídlo a suroviny, protože
i když nabídka přibývá, ještě
by se měla najít místa pro nový
obchod nebo domácí výrobu.
Další možností jsou služby pro
seniory, protože populace stárne.
Můžete vybudovat domov pro
seniory nebo nabízet dovoz jídla
či pečovatelské služby.
Dalšími, kdo hledají služby,
jsou majitelé domácích
mazlíčků. Můžete si proto
pořídit třeba hotel pro kočky,
jejichž páníčci jsou na dovolené.
A v neposlední řadě jsou
velkou skupinou lidí, kteří
lační po kvalitních službách,
rodiny s dětmi. Vytvořte
pro ně něco, co je zaujme,
a nemůžete prodělat. Kdybyste
potřebovala poradit, jak na to,
a najít dobrovolníky, co vám

Bojíte se podnikat
kvůli okolí nebo
penězům? Na okolí
se vykašlete
a přihlašte se
do soutěže.
designové lahve Zaza bottles
Zuzany Cabejškové. „Chtěla
jsem udělat něco dobrého
pro svět. Zmobilizovala jsem
kamarády k natočení soutěžního
videa a po nocích sepisovala
přihlášku. Nebojte se do toho
také praštit,“ radí Zuzana. Její
lahve nabízejí měnitelné boky,
takže stačí si koupit jednu, pít
vodu z kohoutku a obal měnit
podle nálady.

Kde je díra na trhu
Šla byste do podnikání ráda,
ale pořád si nejste jistá, co by
to mělo být? Podle průzkumů
trhu má momentálně největší
šanci několik oblastí. Třeba

pomůžou zadarmo udělat
webovou prezentaci nebo
marketingový plán, dejte si
inzerát na portál www.hearth.
net. Tam se scházejí lidé, kteří
chtějí někomu něco dát jen tak
pro oboustrannou radost, ať už je
to vymalování nové provozovny,
pomoc s montáží nábytku, nebo
neocenitelné byznysové rady.
Máte před sebou dovolenou
a chystáte se někam za hranice?
Tak se tam nedívejte jen
na mořské vlny, ale i na to, co
v jiné zemi funguje a u nás
chybí. Až se vrátíte, můžete
chytit příležitost za pačesy, jak
to udělaly tři ženy, které vám
dneska představujeme. ■

Bez trpělivé kamarádky
Edity (vlevo) by se
Veronika ve studiu
neobešla

Veronika
Carmanová (35):

Jóga
z Ameriky
Odříkaného chleba
největší krajíc, platí
pro Veroniku. ta sice
původně hlásala,
že v USA se nedá
nic dobrého najít,
ale nakonec tam
našla manžela i svůj
osud v podobě jógy.
Dneska má v Praze
respektované studio
Karma Yoga.

Do všeho
se vrhám
po hlavě.

N

ěkterá moje rozhodnutí
byla opravdu rychlá, ale
zdá se, že mě intuice vede
správně,“ říká Veronika.
„S Amerikou to bylo tak, že
jsem tam byla po gymnáziu
rok na zkušenou a nelíbilo se
mi tam. Pak mě ale kamarádi
ještě přemluvili k letní
brigádě, a to osudové léto
jsem potkala svého muže.
Nakonec jsem tam strávila
deset let, vystudovala média
a marketing, porodila dvě
děti a zamilovala si jógu.“
Byla to prý láska na první
pohled. Hodila za hlavu práci
v reklamní agentuře a odjela
do Indie. Po návratu zabalila
celý dům do kontejneru
a přestěhovala se zpátky
do Prahy. „Takhle zkrácené
to vypadá impulzivně,
ale můj příběh má pozadí
i logiku,“ vysvětluje Veronika.
Americkou zkušeností
samozřejmě nepovažovala
své studium za uzavřené,
následovaly cesty na východ
i na západ. A rychle přišla
úvaha o vlastním studiu.

 náš tip: Příměstský tábor
Pokud bydlíte v Praze a okolí, může se vám hodit příměstský tábor
pro děti od 6 do 11 let. Karma Yoga Studio ho pořádá od
11. do 15. srpna. Od pondělí do pátku se o děti postarají zkušení
vedoucí ze skautských táborů a lektorka dětské jógy. „Jóga rozvíjí
fantazii a radost ze života. Společně se zvládnutými cviky roste
u dítěte sebevědomí a posiluje se sebedůvěra. Zpočátku je jen při
provádění cviku stejně silné a odvážné jako lev, stejně vznešené
jako orel, ale brzy pocítí, že se i v každodenním životě může cítit
pevně a jistě jako hora a mrštně se hýbat jako had,“ popisuje
příznivý vliv jógy na děti Veronika.

„Každý učitel jógy má tuhle
myšlenku v sobě. Jóga je tvůrčí
výraz duše a umělec touží
po svém ateliéru. Já se v Praze
nejdřív trochu rozkoukávala,
ale myšlenka na studio přišla
hned po roce. V tu chvilku
jsem si ovšem ještě netroufla,
neměla jsem tolik zkušeností
a taky děti byly ještě malé. Ale
já tu myšlenku v sobě brousila
a pečlivě posílala svůj záměr
vesmíru.“

Třetí miminko
A vesmír se nedal dlouho prosit.
„Začátky Karma Yogy přišly

v roce 2010, tedy logo, webovky
a hledání prostoru. Nejdřív jsme
byli součástí velkého tanečního
studia, ale to nebylo přesně
ono,“ vzpomíná Veronika.
„Hledala jsem dál, do toho
jsem ale potřetí otěhotněla
a dokončovala studium
akupunktury, takže jsem se
na porod přestěhovala za mužem
kvůli jeho práci zpátky do USA.
O to malé studio se mi starala
kamarádka Edita a já se
soustředila na mateřství. Vlastně
jsem nevěděla, kdy se do Česka
vrátím. Jenže to bych se nesměla
jmenovat Carmanova, což se čte

Hitem je neznámá yin jóga,
oblíbenou je kundalini jóga,
tantra jóga pro ženy, jóga
pro děti a společně pro děti
s rodiči. Nabízí lekce ráno i přes
poledne, taky meditace a pod
záštitou starostky Prahy 2 jógu
pro seniory. Taky jógu pro
onkologické pacienty, ta je
zdarma. Oblíbená je jóga bez
tíže v sítích, pánevního dna,
těhotenská a posílení středu.
„Není pro mě podstatné,
jaký styl kdo učí, důležitější
je laskavost a hloubka. Každá
hodina jógy je určitým způsobem
terapie, když je podaná správně,“
je přesvědčená Veronika. Není
podle ní ani důležité, kde se kdo
jógu učí. Vždycky se ale ráda
vrací k ženě, která jí tuhle cestu
otevřela, což je Američanka
Terri Cooper. „Letos přijede
poprvé do Prahy a bude mít lekce
u nás ve studiu, což je úžasné.
Stejně tak u nás měl workshop
i můj indický guru Acharya
Venkateshe. Jeho prostý, ale
hluboký a disciplinovaný přístup
ke klasické hatha józe je pro mě
něco nepopsatelného. Netvrdím,
že dobrý učitel jógy musí být
vzdělán v Indii, ale ráda se tam
vracím.“

Netvoření mě zabíjí
Karmanova, aby mě Karma Yoga
nepřivolala zpátky. Najednou
bylo všechno jednoduché.
Loni v dubnu celá rodina zas
přistála v Praze a doslova druhý
den jsem uviděla prostory, kde
dneska studio sídlí.“

Lekce pro každého
Málokde najdete tak širokou
škálu lekcí, jakou mají
Veronika s kamarádkou Editou.
„Na nabídku jsem opravdu
hrdá. Externě spolupracujeme
asi s třiceti lektory, a přestože
některé lekce zatím vyloženě
dotujeme, je pro mě důležité,
aby tam různé styly byly.
Každý z nás se totiž potřebuje
naučit něco jiného,“ říká.
Nejpopulárnější je klasická
power jóga, hatha jóga a jemná
jóga, příznivcům dynamiky
nabízí dynamickou jógu, flow
jógu, slow jógu a vinyasu.

Svoji práci Veronika miluje,
i když je dvousečná. „Neumím
si představit nic lepšího,
co bych mohla dělat, ale
miluji taky svoji svobodu.
Zodpovědnost za chod a finance
studia mi občas berou sílu.
Někdy doma říkám – pojďte,
rodino, zabalíme to tady
a pojedeme do Indie, budeme
jíst kokosy na pláži a cvičit
jógu, víc nepotřebujeme.
A manžel přitaká a říká dětem:
až budete velcí, tak víte, kde
hledat maminku.“ Na manžela
měla Veronika vůbec štěstí. Bez
jeho podpory by nemohla ani
odjet na svou první indickou
zkušenost. „Byl doma sám
se dvěma dětmi a cestu mi
i zaplatil. A podporuje mě
nadále, protože mě moje práce
pohltila. Pracuji na prohloubení
terapeutické praxe a mám
milion dalších nápadů.
Netvoření mě totiž zabíjí.“ ■
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druhý
příběh

Chci
pohodu
doma
i v práci.

Martina
Horáková (39)

Jídlo z Mexika
Při cestách po světě
našla mexického
kamaráda. Pak ho
navštívila v Mexiku
a plán otevřít si
u nás slušné rychlé
občerstvení dostal
konkrétní rysy.
Z fyzioterapeutky se
stala spolumajitelka
restaurací
Rancheros.

třetí
příběh
Jana Vaňková (41)

Káva z Jižní
Afriky
Jana měla být
advokátka, učit
angličtinu nebo
řídit dopravu zboží.
Jenže cítila, že její
duše hledá něco
jiného než jenom
zisk. Roky pátrala
po něčem, co by lidem
přinášelo radost
a za co by se nemusela
stydět. A objevila
Redespresso.

L
Proč zrovna mexické jídlo,
vždyť i jiné je skvělé?

Máte pravdu, skvěle se jí
po celém světě. S manželem
jsme byli půl roku na Novém
Zélandu a v Tichomoří, což
teď zpětně vidím jako nejlepší
rozhodnutí našeho života. Tam
jsme poznali taky thajské,
čínské a vietnamské fast foody,
což byla nejčastější místa
našich obědů. Do Čech jsem
se vracela s tím, že si jednou
otevřeme Starbucks, tehdy tady
ještě tyhle kavárny nebyly, nebo
bistro s čerstvými džusy. To
byla totiž dvě místa, kam jsme
v Aucklandu po jazykové škole
chodili psát domácí úkoly. Ale
nejvíc nás oslovila kuchyně
mexická. Líbí se mi, že si můžu
dát každý den burrito a pokaždé
bude jiné.

foto archiv

Buritto je přece
jednoduchá pšeničná
placka, ne?

Ano, a právě proto do ní
můžete dát všechny možné
kombinace masa, fazolí,
zeleninových směsí. Může
být nepálivé až po hodně
ostré. Mexická kuchyně je
plná barev a zeleniny, opravdu
zdravá, dokonce je už tři roky
na seznamu nehmotných
památek lidstva Unesco.
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Akční
máma,
akční děti

Heslem podniku Rancheros je
„I rychle můžete jíst zdravě“.
Proč jste vlastně opustila
to, co jste vystudovala?

Chtěla jsem být časově
nezávislá, protože mojí
prioritou je moje rodina. Máme
dvě dcery, kterým se chci
věnovat. Naštěstí si Rancheros
velice oblíbily a nejmíň jednou
za týden jídlo odtud vyžadují
k večeři, jejich oblíbené
kombinace si už obsluha
pamatuje. A když to přímo
nevečeříme, tak aspoň zobeme
u televize nachos s guacamole.
Takže všechno stíháte?

Já si naivně myslela, že budu
mít větší svobodu, jenže naopak
musím pracovat celé dny.
Původně jsem se chtěla práci
věnovat jenom dopoledne, ale
realita je taková, že při převozu
dětí na kroužky na semaforech

stahuju maily, těsně před
usnutím stahuju maily,
po probuzení i o dovolené
stahuju maily… Občas si
postesknu, jak mi bývalo jako
zaměstnanci lehko.
Takže litujete?

To ne. Daří se mi jak
směrem k zákazníkovi,
tak k podnikání. Zákazníci
pochopili, že vaříme zdravě,
kvalitně a chutně. Jako
spolumajitelka mám zatím
pořád jenom práci, pořád
v hlavě řeším nějaké zlepšení
a nové projekty. Nejšťastnější
bych byla s přáteli a batohem
v horách, ale o tom si
momentálně jen nechávám
zdát.
Bez koho si práci
neumíte představit?

Mám ještě dva společníky
a hlavně manžela. A taky
zaměstnance, z nichž tři
s námi vydrželi od prvního
dne otevření. V tomhle oboru
lidé mění práci velmi často,
my máme asi dvacítku lidí,
ale ti tři základní si chválí,
jak se u nás hezky pracuje.
Já se snažím o pohodovou
a přátelskou atmosféru nejen
doma, ale i v práci, a tak jsem
ráda, když si někdo slušného
a korektního jednání váží. ■

oni v létě jsme se
s manželem setkali
s prezidentem Jihoafrickočeské obchodní komory, který
nám redespresso ukázal. Už
předtím jsme podnikali cesty
do zahraničí a hledali, co by nás
zaujalo, ale neobjevili jsme to
pravé. Až teď jsme věděli, že
tohle chceme dělat.“
Proč jste vlastně něco
hledala?

Abych dělala něco, co mě
vnitřně uspokojí. Já učila nejdřív
angličtinu, to mě bavilo, ale
po mateřské jsem nastoupila
do rodinné firmy na dopravu
zboží, kterou založil můj tchán.
Neznala jsem vůbec obor,
myslela jsem třeba, že paleta
je jen malířská pomůcka.
S manželem jsme pak vybudovali
logistické centrum na světové
úrovni, ale velkou zakázku
dostala kvůli intrikám jiná firma.
Byli jsme zklamaní, ale to byl
nakonec poslední impulz k tomu,
dělat něco nového. Už předtím
jsem cítila, že nechci dělat obor,
kde je pro velké nadnárodní
firmy na prvním místě jenom
zisk. V jeho jménu se pak
šetří na poctivé lidské práci
a nahrazují přírodní suroviny
směsí chemií a éček. Taky jsem
zase chtěla potkávat pohodové
a vzdělané lidi, a ne mít pocit, že
pořád jenom s někým bojuji.
Jak rychle se dovoz
Redespressa rozjíždí?

Loni na podzim jsme získali
výhradní zastoupení s naivní
představou, že se dostane
na vánoční trh. Jenže zdržela
to administrativa, byrokracie
i počasí, protože loď s nákladem
z Kapského Města vyjela o dva
týdny později. Redespresso
můžete koupit jen v kavárnách,
které zaručí jeho správné
podávání, takže jejich síť teprve
vytváříme. Naštěstí se ale dobří
kavárníci hlásí sami a taky
nám lidé píší tipy na kvalitní
podniky, kam by se hodilo.

redespresso nebylo jen další
z výrobků na trhu, ale něco,
co pozitivně ovlivňuje lidi.
Protože nejdůležitější je zdravý
životní styl, duševní rovnováha
a odpovědnost vůči okolí. Mám
samozřejmě i obchodní cíle, ale
vím, že tohle je něco dobrého
pro každého, od těhotných
a kojících maminek přes děti
a sportovce až po lidi, kteří
ocení zdraví prospěšné látky. ■

Jak se dá spojit rozjezd
podnikání s dětmi?

Naše dvě dcery (deset a pět
let) by vám řekly, že maminka
s tatínkem pracují pořád.
Jenže jsme pány svého času
a můžeme si své dny uspořádat,
jak je potřeba. Navíc práce
není povinnost, ale zábava.
Třeba včera jsme se jeli koupat
na Slapy a po cestě se zastavili
koupit něco k jídlu. Objevili
jsme nádhernou kavárnu, slovo
dalo slovo a příští týden jedeme
redespresso představit majiteli.
Naše starší dcera nám navíc
dává rady, jak máme dělat
marketing a její dětský pohled
je někdy k nezaplacení.
To všechno zní jako
procházka růžovou
zahradou.

Samozřejmě, že každodenně
se potýkáme s řadou malých
i větších potíží, ale to k životu
patří. Já bych si přála, aby

Nápad
Jana
našla
v Jižní
Africe

Co je Redespresso?
Čaj, který se chová jako káva. Vyrábí se z rostliny rooibos, kterou
najdete jenom v Jihoafrické republice. Redespresso vymyslel
tamní obyvatel Carl Pretorius, když hledal alternativu ke svým
sedmi hrnkům kafe denně. Vysypal rooibos do kávovaru a zjistil,
že to je dobré. Pak dva roky experimentoval, vymyslel nejlepší
postup a nápoj nazval redespresso. Sladí se medem a můžete
z něj mít všechny nápoje jako z kávy, ale neobsahuje žádný
kofein ani tein, zato hodně antioxidantů.

Hledala
jsem něco
poctivého.

Více si přečtete na
www.rancheros.cz,
www.redpresso.cz,
www.karmayoga.cz
inzerce

„Pokud jsou dějiny peklem, pak život je rájem.“
FRanz-OlivieR GiesbeRt
Himmlerova
kuchařka
Přeložila Helena Beguivinová, 348 Kč
Róze je více než sto let, když se rozhodne, že nastal čas vyprávět svůj příběh. Má pět zdravých zubů,
obličej jako sova a rozhodně nevoní po fialkách. Ale její duch je nezdolný, chuť na jídlo a sex by nechyběly,
její restaurace v Marseille je plnější než kdy jindy, a tak je připravena vydat vzpomínky na svůj dlouhý
a neuvěřitelný život.
Román, který dojal i pobavil Francii a měl velký úspěch jak u čtenářů, tak u kritiků. Himmlerova
kuchařka nabízí fascinující jízdu hrůzami dvacátého století, ale i požitky, které si vychutnáte do
posledního sousta!
Pokud chcete přehlédnout 20. století očima stoleté stařenky a přitom si poznamenat pár kulinářských receptů,
ponořte se do Himmlerovy kuchařky. (L’Ivre de Lire)
Příběh běží, navrací se, víří, šlehá, vysmívá se, žaluje... Je bláznivý, drsný, ztřeštěný. Je veselý i krvavý, přepjatý
i vybroušený, lživý i pravdivý. (La Libre.be)

knihu pohodlně zakoupíte také v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.

