
m o d e r n  w o m a n

Jakému druhu umění dáváte 
přednost?
Výtvarnému umění. 
ale nejkrásnější výtvarné kompozice umí 
sama příroda. Já hledám krásu a harmonii 
kolem sebe… Je to něco úžasného, když 
dokážete koukat ze správného úhlu. Uvidí-
te věci, kterých si ostatní, ani nevšimnou. 
I nedokonalost může být velice krásná 
a okouzlující…

„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, 
krásní staří lidé jsou umělecká díla.“ 

kde ráda trávíte dovolenou?
Z nedostatku času dovolenou moc nemí-
vám. ale snažím se trošku víc věnovat ro-
dině a známým. Příjemné posezení a poví-
dání s přáteli, je pro mě velice důležité. 
Vzájemně se motivujeme, čerpáme a dává-
me si energii. 

„Mnoho osob přichází a odchází ve tvém 
životě, ale pouze přátele zanechávají stopu 
ve tvém srdci.“

Jak relaxuJete?
nejraději si odpočinu na zahrádce. Tam za-
pomenu na všechny starosti a problémy. 
Příroda mě nesmírně nabíjí a přináší fanta-
zii a kreativní nápady. navrhuji modely, ma-
luji obrázky, háčkuji… upravuji zahrádku… 

„Skvělá práce dává životu smysl, nesprávná 
ho vyčerpává.“

Jakého máte koníčka?
Stále něco vylepšovat, zdokonalovat… 
a nesmím zapomenout na mého pejska, 
který mi nečekaně vstoupil do života. Byl 
sám a opuštěný a vybral si moji rodinu, kde 
by chtěl žít. 

„Dej každému dni příležitost, aby se mohl 
stát tím nejkrásnějším dnem v tvém život.“

čeho si vážíte u lidí, kolegů? 
moje intuice mne nezklamala, ani při výbě-
ru zaměstnanců. máme skvělý kolektiv.
Velice si vážím jejich spolehlivosti, pečli-
vosti a zodpovědnosti. ochotě učit se no-
vým věcem a porozumět mým představám. 
Tím, že jsem nadšenec, dokáži strhnout 
i všechny kolem sebe. 

mohu říci, že nejen pro mne, ale i pro 
všechny pracovníky firmy, je největší od-
měnou spokojený zákazník.

„K řízení sebe používej hlavu, k řízení dru-
hých používej srdce.“

Jaké máte podle vás silné 
stránky?
Kreativita, pracovitost, spolehlivost, orga-
nizační schopnosti, rozhodnost, zdravé 
sebevědomí i pokora. Jsem workholik, což 
je ctnost i neřest zároveň.

„Potenciál, který mám k dispozici, mohu 
využít – nebo promarnit. Ale bez srdečnos-
ti nemůže být nikdo vynikajícím člově-
kem.“

máte profesionální zásady? Jaké? 
nesnáším lži, přetvářky a lenost.

„Kdo chce, toho osud vede, kdo nechce, 
toho vláčí.“

máte v plánu se Ještě něco 
naučit?
Člověk se učí celý život. a čím toho umím 
víc, vím, že se za celý život nestihnu naučit 
to, co bych si přála.

„Opravdová moudrost je v poznání vlastní 
nevědomost.“

za co ráda utrácíte peníze?
Jsem v podstatě skromný člověk. nejvíce 
asi utrácím za dárky pro druhé. 

„Ti kdož vnášejí sluneční paprsky do životů 
jiných, se v jejich odlesku sami zahřejí.“

která historická událost na vás 
zapůsobila?
Těch událostí bych mohla jmenovat hodně, 
ale nejvíce na mě zapůsobilo narození 
mých tří synů.

„Nepovažuj nic za výjimečnou událost, neboť 
celý náš život je výjimečnou příležitostí.“

s kým byste se ráda setkala?
S Tomášem Baťou, Blankou matragi a da-
lajlámou.

„Klíčem ke štěstí je snít. Klíčem k úspěchu je 
realizovat své sny. Úspěch je cesta, ne cíl.“

vaše motto 
„chceš-li poznat člověka, podívej se na 
jeho práci.“

dosavadní kariéra 

výtvarnice-aranžérka 
kulturní pracovnice oKS – vedoucí kultur-
ního střediska
manažer prodeje – inspektor prodejen
oděvní výtvarnice a návrhářka

významné funkce, 
členství, ocenění

2007 ocenění „Živnostník roku“ 2. místo – 
kraj Vysočina
2008 Certifikát „regionální produkt“ 
(oděvní originál In-SPIraCe) 
2009 ČT1 „Pokr“ medailónek
Člen okresní hospodářské komory

profil společnosti

Firma byla založena v roce 2003. Zabývá 
se tvorbou oděvních originálů až do veli-
kosti XXXL. majitelka a designérka firmy 
vytvořila osobitý styl pod chráněnou znač-
kou In-SPIraCe.

Jak sama říká: „Přestože to nebylo jednodu-
ché, založila jsem svoji firmu téměř z ničeho. 
moje nátura je však taková, že když si něco 
vezmu do hlavy, tak to lehce nevzdám. Vě-
řila jsem, že pracovitostí, obětavostí a pocti-
vostí se mi to podaří. otevřela jsem si vlast-
ní prodejnu a postupem času i druhou. 
Prezentovala jsem se na veletrhu STYL 
a KaBo. Za první úspěch považuji zařazení 
firmy mezi dodavatele oděvních originálů do 
butiků a galerií v Čr. Smyslem mé práce je 
spokojenost zákazníků. Vše je podřízeno 
tomu, aby se zákaznice cítily ve svém oble-
čení spokojeny a celkový vzhled působil 
harmonickým a zajímavým dojmem. oblé-
kám především ženy inteligentní, které chtě-
jí oblečením podtrhnou svoji osobnost. 
Vždyť každá je originál. S potěšením se pre-
zentuji na módních přehlídkách.

Chci-li se udržet v oboru a uspět, musím 
navrhovat něco nového, krásného, střihově 
i barevně zajímavého, ale především nositel-
ného. Zároveň vytvářet modely nadčasové 
s použitím prvků módních trendů. důležité 
je, odlišit se od všeho, co současná móda 
nabízí. Hlavní cíl je opustit sektor konfekce 
a uniformity a plně se koncentrovat na umě-
lecký design i image osobnosti. 

„Úspěch vždy začíná odvahou. Nemusíte 
být úspěšní, abyste začali, ale musíte začít, 
abyste byli úspěšní.“ 

kdo vás v životě neJvíce ovlivnil?
Určitě rodiče, ale nejvíce babička růženka. 
měla těžký život, ale nikdy nic nevzdávala. 
Byla moudrá, v každé situaci si dokázala 
poradit. 

naučila mě, že ke spokojenému životu 
je nutné mít laskavé srdce a vědět, že co 
člověk dělá, má smysl. 

Jsem hrdá na to, že všeho, čeho jsem 
dosáhla, bylo poctivě a vlastní pílí… 

„Často si stěžujeme na překážky, které 
nám stojí v cestě. Ale moudrý člověk umí 
dělat z překážek schody, které ho dovedou 
vzhůru.“ 

co považuJete za cennou radu, 
kterou Jste v životě dostala? 
„Můžeš uspět, ať děláš cokoli, pokud to bu-
deš dělat celým svým srdcem…“

co Jste si odnesla do života od 
svých rodičů?
od maminky: slušnost, spolehlivost, em-
patii, laskavost …
od tatínka: zručnost, podnikavost, odpo-
vědnost, houževnatost …
od babičky: intuici, nadhled, pozitivní myš-
lení …

„Před nikým se nepovyšuj a před nikým se 
neponižuj…“

máte svůJ oblíbený literární 
žánr a autora?
Literatura Faktu – civilizace sumerská, 
mayská, starověký egypt, templáři… 

„Minulost je natolik fantastická, že si ji ani 
v největší fantazii neumíme představit.“
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