ŽENA A KARIÉRA ŽIVOT JAKO POSLÁNÍ

Anna Marešová

33 let, designérka, autorka značky
whoop.de.doo prodávající
originální erotické pomůcky
Anna se už při studiu pustila do návrhu nové tramvaje pro Prahu. Pak přišla
v rámci diplomové práce se sadou elegantních bílých erotických pomůcek
pro ženy a ohlasy včetně ocenění na
sebe nenechaly dlouho čekat. V Česku
to byla odvaha a snad ještě větší Anna
prokázala, když se rozhodla pomůcky
sama vyrábět a nabízet. Původně sice
plánovala návrhy prodat, zájemců z řad
velkých firem bylo několik, nakonec se
však do byznysu pustila pod svým jménem. V konkurenci levných produktů
z Číny prodávaných prakticky na každém rohu se snaží přesvědčit, že kvalita
má vyšší hodnotu než cena. A zatím se
jí daří. „Když něco děláte poctivě, jde
to i bez reklamy,“ říká žena, kterou
k tvorbě erotických pomůcek částečně
nasměrovali spolužáci. V životě se však
primárně řídí vlastní intuicí, a když se
nedaří, bere to jako podnět k zamyšlení, že „tudy asi ne“. Z plánovaných výrobků jsou zatím na světě venušiny kuličky, v nejbližší době Anna uvede na
trh vibrátor a vibrační vajíčko. Do pěti
let by pak ráda měla zkompletovanou
celou sadu pomůcek.
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Zuzana Hejnová

27 let, atletka, mistryně světa
v běhu na 400 m překážek
Nejlepší česká sportovkyně loňského
roku má za sebou životní sezonu, ve
které vyhrála všechny závody, k nimž
nastoupila. Stala se mistryní světa i celkovou vítězkou Diamantové ligy, je evropskou atletkou roku. Sportu obětovala Zuzana hodně. V osmnácti odešla
z rodného Liberce do Prahy, opustila
rodinu, kamarády, vyměnila trenérku
a najednou byla téměř sama. „Musela
jsem se o sebe začít starat a zvykat si na
vše nové,“ říká a dodává: „Byla jsem
pevně rozhodnutá dávat atletice maximum. Věřila jsem, že když budu vytrvalá a zdravá, mohu být mezi nejlepšími. Obětovala jsem studium vysoké
školy, což mě hodně mrzelo, ale jak mi
sport postupně všechno vrací, trápím
se tím méně a méně.“ Tvrdý trénink,
cílevědomost, vůle a víra v úspěch nakonec Zuzanu vynesly na stupně nejvyšší. Kromě jiného je také bronzovou
medailistkou z olympijských her v Londýně a neskrývá, že na těch příštích za
dva roky by měla být v životní formě.
Momentálně se vrací zpátky k tréninku
poté, co si začátkem roku poranila nárt,
a je odhodlaná skvěle se připravit na
srpnové mistrovství Evropy v Curychu.

Ludmila Zachová

46 let, zakladatelka občanského
sdružení, které podporuje sociálně
znevýhodněné děti
V jednom měla Lída vždycky jasno:
v životě se chce věnovat práci s dětmi.
S manželem má dva syny, v roce 2004
adoptovali čtyřletou holčičku s celiakií
a těžkou oční vadou, která byla fyzickým vývojem na úrovni ročního dítěte.
„Jiné ženy v mém věku začnou třeba
studovat, já se učila vše o bezlepkové
dietě a cvičeních zraku. Tušili jsme, do
čeho s adopcí jdeme, přesto jsme se
denně dostávali do situací, na které se
připravit nelze. Trvalo dva roky, než
Hanka začala přibírat a původní počet
třinácti dioptrií se trochu snížil,“ vzpomíná Lída. Ani pak nepřestala přemýšlet nad tím, jak pomoci dalším dětem v dětských domovech, a tak v roce
2011 založili s manželem občanské
sdružení Ano, ano, které pomáhá dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin (www.ano.g6.cz).
Čtrnáct podporovaných dětí vstoupilo
v lednu 2014 do prestižního programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, což považuje za obrovský
úspěch, stejně jako to, že splnili sny už
151 dětem a že se do jejích projektů
zapojily desítky lidí a firem.

