
2019
KLUB

PODNIKATELEK
ZE ZLÍNSKA,

Z.S.

VÝROČNÍ
ZPRÁVA 



Milé členky, vážení přátelé a podporovatelé Klubu. 

Právě před sebou máte pátou zprávu o činnosti spolku Klub podnikatelek ze
Zlínska, z.s. Na následujících stránkách bych vám ráda přiblížila činnost Klubu v
uplynulém roce - tedy v roce 2019.

Zdenka Barošová, předsedkyně 

úvodní slovo

Dočtete se nejen o tom, jaké akce v Klubu
proběhly, ale také se na činnost podíváme
řečí čísel. Nevím, zda jste všichni takoví
fanoušci statistik, tabulek, sledování a
vyhodnocování jako já, ale i kdyby ne,
konečná čísla by pro vás mohla mít stejné
kouzlo jako pro mě. Zejména pokud na ně
nahlédneme optikou trendů: tedy budeme
sledovat vývoj a to, jak se nám v Klubu
dařilo v porovnání s minulými roky.

Samozřejmě nebude chybět aktuální
přehled členek. Už teď mohu prozradit, že
konečné číslo k 31.12.2019 je krásně kulaté:
je nás rovných 30. Tato hodnota je  vždy
během roku živá - někdo se přidá, někdo
nás opustí... vždy s napětím čekám, na
jakém čísle se to zastaví. A zatím vždy nás
bylo víc a víc. Díky vám za to!

Díky, že chodíte na klubové akce.
Díky, že se k nám přidáváte.

Díky, že s námi buduje komunitu
aktivních žen, které se nebojí
spolupracovat, otevírat se sobě navzájem,
sdílet spolu krásy i těžkosti, které jsou
nevyhnutelné, pokud se rozhodnete být
silná, nezávislá, samostatná.

Je to o každodenním překonávání překážek. O vyvažování pracovního a osobního
života. O neustálém balancování mezi několika rolemi, které žena zastává. 
Všechny tyto malé či velké kroky vás posilují a vedou k naplnění vašich cílů. 
Díky, že nás pouštíte nahlédnout a že s  námi sdílíte vaše vize, plány a směry.

Ať se vám daří vše, na co sáhnete.
Jste úžasné! Díky, že jste!



poslání

o nás
vize

hodnoty

Chceme být platformou pro osoby aktivní v
podnikatelském prostředí Zlínského kraje. Věnujeme se

podpoře (nejen začínajících) podnikatelek regionu.

Vytváříme prostor pro setkávání, společné sdílení,
vzájemnou podporu a spolupráci osob ze Zlínského kraje,

které o podnikání uvažují, podnikat začínají nebo již
podnikají.

vzdělávání - kreativita - osobní jedinečnost
slušné a etické podnikání

jaké byly cíle na rok 2019
1. Chceme být vidět víc. A musíme držet krok s dobou. Z této rovnice nám vychází
nutnost být aktivní na sociální síti, která hýbe dneškem. V roce 2019 se tedy uvidíme i
na Instagramu.

- profil byl založen v lednu 2019; publikujeme příspěvky, stories a v plánu jsou i živá
vysílání  

2. Pokračovat ve shánění zdrojů na podporu činnosti (granty a dotace).
- byly podány celkem dvě žádosti, obě neúspěšné

3. Mimo pořádání skupinových akcí zařadit i individuální konzultace se zaměřením na
podporu podnikatelských nápadů a záměrů.

- konzultace jsou aktivně nabízeny a cílovou skupinou jsou využívány

4. Ve druhé polovině roku začít hledat vhodný prostor pro rozvoj aktuálních aktivit -
zejména s ohledem na možné navýšení kapacity akcí.

- byly osloveny místní kavárny, ve kterých je větší kapacita než v místě, které jsme
doposud využívaly; z ekonomického a ideového hlediska bylo nemožné přesunout se tam,

kde by to bylo vyhovující, byly hledány další možnosti
- na konci léta 2019 byla ve spolupráci s Mojí Dílnou, z.s. podána žádost na pronájem

městských prostor, toto se podařilo: na konci října byla podepsána smlouva  a od 1.11.2019
máme k dispozici prostor, který zvelebíme a snad během prvního kvartálu 2020

zpřístupníme veřejnosti

5.  Zařadit nová témata - navázat spolupráci s alespoň 3 novými lektory.
- v roce 2019 byla navázána spolupráce s 8 novými lektory

6. Zařadit vícedenní semináře. Některá témata si žádají jít více do hloubky. Na každou
akci máme jen tři hodiny, což je někdy velmi málo. Cílem je tedy domluvit s lektory
náročnějších témat inovaci ve formě spolupráce: realizovat nejen akce jednorázové, ale
i navazující.

- splněno - např. Facebook reklama pro začátečníky a Facebook reklama pro mírně
pokročilé; Vyhledávací sítě pro začátečníky a pro mírně pokročilé

- o tento typ akcí je zájem, budeme v nich pokračovat 



aktivity v roce 2019
Bylo toho mnoho!

V roce 2019 jsme uspořádali celkem 25 akcí, z toho 22 ve Zlíně a 3 v
Rožnově (Účetní poradna, BOZP, Instagram).

Na akcích jste se mohli potkat s 15
lektory. 

S lektory, se kterými jste spokojení,
se snažíme spolupracovat
opakovaně. Málokdo má totiž jen
jedno téma, které by vám mohl
nabídnout. Proto, když vám někdo
padne do oka, snažíme se vám z něj
předat maximum. 

Na druhou stranu nechceme
ustrnout na opakování těch samých
témat (ačkoli i sledování vývoje a
trendů v určité oblasti je hodnotné - 
- např. co se týče sociálních sítí, kde
by se o novinkách, změnách a
nových přístupech dalo mluvit
prakticky každý kvartál a pokaždé
byste se dozvěděli, co jste ještě
nevěděli). 
A tak se snažíme obohacovat sebe i
vás a zařazujeme nová témata a nové
osobnosti. Každý kvartál se snažíme
přijít s nějakou peckou. První pololetí
bylo více než nadupané! 

Rok 2019 jsme otevřeli s Marcelou Sobotovou a tématem minimalismu. 
Na jaře jsme ve spolupráci se společností PRIA SYSTEM realizovali sérii
seminářů zaměřených na online marketing. Přijela marketingová
čarodějnice (jak sebe sama nazývá) Madla Čevelová. Povídání o zahájení
a rozjezdu podnikání se ujala charismatická Margareta Křížová. Na
podzim jsme přivítali odbornici na fonty Andreu Grigerovou. Mrkněte
na všechny akce a bude vám jasné, že záběr máme široký - nudit se u
nás nebudete!



přehled akcí roku 2019
- 1. pololetí (leden - červen)

Rožnov: Účetní poradna 2019 (Eva Obadalová)
Jak se zbavovat věcí a minimalizovat je (Marcela Sobotová)
Instagram pro začátečníky (Josef Divoký)

Rožnov: BOZP: školení pro vedoucí zaměstnance (Eva Obalilová)
Jak na dotace v roce 2019 (Martina Běťáková)
Instagram pro pokročilé (Josef Divoký)

Asertivní komunikace jako základ vyjednávání (Pavla Kotyzová)
Rožnov: Instagram pro pokročilé (Josef Divoký)
Trénink paměti a koncentrace (Václav Strnadel)
Základy SEO (Jiří Drážný)
PPC pro začátečníky (Pavel Malaník)

Živlová typologie (Magdalena Čevelová)
Facebook reklama pro začátečníky (Adéla Červinková)

Trénink paměti a koncentrace - opakování (Václav Strnadel)
Google analytics (Zbyněk Hyrák)
Od nápadu k vlastnímu podnikání (Margareta Křížová)

Facebook reklama pro začátečníky (Adéla Červinková)
Základy marketingu (Zdenka Barošová)

leden 

únor

březen

duben

květen

červen



Instagram (Nikola Pilařová)
Daňová evidence pro začínající OSVČ (Eva Obadalová)
Vyhledávací sítě během 2 pátků (Adéla Červinková)

Osobnost podnikatelky (Pavla Kotyzová)
Psychologie fontů (Andrea Grigerová)

Jak můžete vylepšit svou prezentaci na Instagramu (Nikola Pilařová)
Předvánoční kafíčko pro členky

říjen

listopad

prosinec

přehled akcí roku 2019
- 2. pololetí (září - prosinec)

V prosinci se členky Klubu vždy schází na kafíčko. Popovídáme si, obdarujeme se,
představíme se (některé se spolu neznají, tak je třeba se poznat). Při této příležitosti
vznikla i tato fotka. Škoda, že na ní nejsme všechny. Snad se to někdy povede :-)



proběhlo 10 akcí
celková účast 53* osob
v září 2015 vznik spolku
na konci roku má Klub 16** členek

proběhlo 22 akcí - z toho 1 v Rožnově
celková účast 209* osob
na konci roku má Klub 17** členek

proběhlo 25 akcí - z toho 3 v Rožnově
celková účast 303* osob
na konci roku má Klub 30** členek

proběhlo 11 akcí - z toho 1 v Zubří
celková účast 86* osob
na konci roku má Klub 15** členek

proběhlo 27 akcí - z toho 4 v Rožnově
celková účast 289* osob
na konci roku má Klub 25** členek

pojďme se podívat na čísla

*jedná se o kumulativní účast - součet osob na jednotlivých setkáních
**v průběhu roku vždy několik členek přibude a několik je kvůli
neaktivitě vyřazeno - uvedena je tedy konečná bilance na konci roku

2015

2016

2017

2018

2019



Zdenka

Zakladatelka a předsedkyně Klubu.
V rámci svého podnikání se věnuje
společenské odpovědnosti - s tímto
tématem pomáhá malým i velkým
firmám a neziskovkám. Mimo to je
profesionální lektorka se
zaměřením na CSR, základy
podnikání, marketing. www.csr-
zlin.cz

Barošová
Hana

Hanka je jedna z prvních členek.
Setkání se účastní od samotného
začátku (únor 2014), členkou je od
19.9.2015, kdy Klub oficiálně vznikl.
Poskytuje aroma masáže a další
rozmazlovačky ve své krásné voňavé
masérně na Velíkové u Zlína. 
www-masazeulesa.cz

Mertová
Dobromila

Dobruška má poradenské a prodejní
centrum ve Zlíně pro ženy po ablaci
prsu. Působí ale po celé ČR - jezdí
zejména do nemocnic, kde radí
ženám s výběrem vhodného
protetického prádla a prsních
náhrad. Členkou je od 19.9.2015, kdy
Klub oficiálně vznikl. www.epita-
dd.cz

Darnadyová

Jana
Svobodová

Výtvarnice, která otevírá nové
obzory dětem i dospělým. Pod jejím
vedením zjistíte, že jste možná ani
netušili, co všechno zvládnete :-)
Poprvé mezi nás přišla v říjnu 2014 a
členkou je od 19.9.2015, kdy Klub
oficiálně vznikl.
httwww.atelierradost.cz

Miluše
Štelcová

Finanční poradenství na Hvozdné je
pod palcem této sympatické dámy,
která se nám poprvé představila na
setkání v červenci 2016. Na setkání
se jí tak líbilo, že se hned stala
členkou.

Marie
Majorová

Pronájem reklamních ploch po celé
ČR, instalace a výroba reklamy. Tisk
plakátů a bannerů. To pro Vás může
zajistit Marie, se kterou jsme se
seznámily v září 2015 a od srpna
2016 je členkou.
www.meointerest.cz

Věra

Věra vede neziskovku Inspirace Zlín
z.s. v rámci které šíří kouzlo Zlína a
lásku k tomuto městu. Pořádá
přednášky a workshopy pro děti a
akce pro rodiny s dětmi. Stojí např.
za Festivalem stavebnic,
Dýňobraním apod. Setkání Klubu
navštěvuje od února 2015 a v
listopadu 2016 se stala členkou.
www.inspiracezlin.cz

Stojarová
Julia

Julia mezi nás přišla poprvé v
listopadu 2017 a od tohoto měsíce je
také členkou. Má mnoho aktivit:
pořádá kurzy a tréninky, učebně-
ozdravné kurzy zaměřené mj. na
obnovení zraku, trénink intuice,
kurzy pro děti, ženy, muže, pro
rodinu.  www.norbekov.eu

Holíková
Hana

Hanka mezi nás přišla poprvé v
listopadu a od tohoto měsíce je také
členkou. Zabývá se financemi a
nabízí finanční analýzu, finanční
poradenství a následný pravidelný
servis. Oblasti, ve kterých je jako
ryba ve vodě, jsou: pojištění, penzijní
spoření, stavební spoření, úvěry,
hypotéky, investice…

Hanáková

Helena
Změlíková

S Helenou jsme se seznámily na
semináři Klubu v listopadu 2017 a od
následujícího měsíce je členkou.
Nabízí výuku angličtiny dle
metodiky Helen Doron pro děti od 3
měsíců do 19 let a dospělé.
www.anglictinazlin.cz

Renata
Pekařová

Renata mezi nás přišla poprvé v
prosinci 2017 a od tohoto měsíce je i
členkou. Je zakladatelkou Online
školy šití, autorkou e-knih a online
kurzů s návody na šití, látky a
potřeby pro šití prodává
v internetovém obchodě. 
 www.onlineskolasiti.cz

Šárka
Gazdová

Šárka mezi nás přišla poprvé v
listopadu 2017 a od ledna 2018 je
členkou. Její doménou je kreativní a
výtvarná činnost, šití, tvořivé dílny
na míru pod názvem „Ruce v akci“.
Tvoří celý rok: od kraslic až po
vánoční baňky. www.ruce-v-
akci.webnode.cz/

členky k 31.12.2019



Romana

Romana mezi nás přišla poprvé v
prosinci 2017, od března 2018 je
členkou. Zabývá se vedením
účetnictví, daňové evidence, mezd a
vším, co s tím souvisí. Dále je již 10
let nezávislou finanční poradkyní -
nabízí fin. poradenství a pravidelný
servis.

Pravdíková
Martina

Martina je členkou od září 2018.
Několik let nám lektoruje semináře
zaměřené na dotace, věnuje se totiž
dotačnímu poradenství zaměřeném
na podporu při získávání dotací
z fondů především pro podnikatele
a další subjekty a investičnímu
rozvoji.

Běťáková
Eva

Eva k nám přijela poprvé v listopadu
2017, od září 2018 je členkou. Její
moderní květinářství v Brumově-
Bylnici je zaměřené na individuální
služby pro zákazníka a můžete
využít jak služeb v kamenné
prodejně, tak rozvoz květin.

Chlupáčková

Jindřiška 
Mlčková

S Jindřiškou to byla rychlovka - v
listopadu 2018 přišla a hned druhý
den, už v prosinci, se stala členkou.
A my jsme rádi! Tato vyhlášená
fyzioterapeutka je zářným
příkladem toho, že když máte
kvalitní službu, zákazníci si vás
najdou. I na Polichně :-)
www.fyzioterapie-polichno.cz/

Zuzana
Kubíčková

Majitelka útulné a originální kavárny
ve Zlíně, kde se člověk nad kávou a
dobrotou může ponořit do světa
kreativní tvorby. A hostitelka většiny
setkání Klubu - u ní se scházíme!
Poprvé mezi nás přišla v únoru 2014
a členkou je od 19.9.2015, kdy Klub
oficiálně vznikl. www.mojedilna.eu

Lenka
Hubová

Lenka provozuje rodinný hotel pro
psy v klidném prostředí Valašska.
Součástí jejích služeb je denní
školka, školka pro psy i indiv. hodiny
výcviku či nápravy chování. Poprvé
mezi nás přišla v únoru 2018, o
měsíc později se stala členkou.

Zuzana

Spoluzakladatelka centra Zdravé Já
v Rožnově pod Radhoštěm. Lektorka
spirální stabilizace a seminářů pro
odbornou veřejnost v oblasti
komplexní péče pohybového
aparátu. Hostitelka klubových akcí v
Rožnově od prosince 2017, od ledna
2018 členka Klubu. 
 www.cititsedobre.cz/

Neřádová
Hana

Spoluzakladatelka centra Zdravé Já
v Rožnově pod Radhoštěm.
Provozovatelka bezobalového
obchodu. Od ledna 2018 členka
Klubu.
http://www.vyrobkyspribehem.cz/

Halaštová
Petra

Pokud se chcete dostat do formy,
Petra je tu pro Vás! Od nakupování
těch pravých potravin, přes skladbu
jídelníčku až po sportovní aktivity -
se vším poradí. Poprvé mezi nás
přišla v srpnu 2016 a od té doby je i
členkou. www.petradrobna.cz

Drobná

Gabriela
Hladůvková

Pokud máte pocit, že neudržíte
korunu, případně nevíte, kde ušetřit
či jak zvýšit příjmy, Gabča, jakožto
nezávislý finanční poradce s více jak
desetiletou praxí, je pro vás
řešením. Poprvé mezi nás přišla v
září 2014 a členkou je od 19.9.2015,
kdy Klub oficiálně vznikl.

Dita
Vojtíková

Dita působí v Rožnově p.R. v Centru
Zdravé já a nabízí široké spektrum
služeb v rámci péče o tělo. Dita stojí
za nápadem "vyvézt" Klubové akce
mimo Zlín - podílí se na organizaci
akcí v Rožnově. Členkou je od října
2017.

Alena
Vlčková

S Alenou jsme se poprvé setkaly v
únoru 2018. Členkou se stala necelý
rok poté - v lednu 2019. Zabývá se
rehabilitační péčí o děti i dospělé ve
všech obdobích jejich života.
www.complextherapy.cz/

členky k 31.12.2019



Michaela

S Michaelou se známe od prosince
2017, od ledna 2019 je členkou. Její
restauraci najdete ve Zlíně na
Jižních Svazích. Mimo denní
nabídky si můžete v klidném a
nekuřáckém prostředí vychutnat
domácí kuchyni i speciality. Mají
velkou terasu, takže oběd na
čerstvém vzduchu ideál :-) Určitě
zkuste!  www.vyhlidka.com

Kamenská
Petra

V lednu 2017 přišla poprvé, v březnu
2019 se stala členkou. Petra je
předsedkyní spolku Germanika, z. s.,
který se věnuje výuce německého
jazyka online již od r. 2015. Dále také
vede vlastní firmu Poradenství
Ležákovi, s. r. o., zabývající se
správou a klientským servisem
rodinných financí. 
 www.poradenstvilezakovi.cz

Ležáková
Marie

V říjnu 2018 mezi nás poprvé přišla
floristka Majka - o půl roku později
se stala členkou. Pořádá floristické
kurzy, věnuje se zakázkové
květinové výrobě. Na jarmarcích v
Mojí Dílně se můžete pravidelně
setkávat s nabídkou jejích
vyhlášených květinových věnců. 

Janišová

Lucie
Bláhová

Lucie k nám přišla poprvé v říjnu
2019 a hned o měsíc později se stala
členkou. Je spoluautorkou projektu
LOLO a LULU medvídci, což
je interaktivní, hudebně vzdělávací
projekt určený dětem ve věku 2 – 10
let. Setkáte se s ní na soukromých a
veřejných akcích a také ve školách a
školkách. www.lolo-lulu.com/

Lucie
Řepková

S Lucií jsme se seznámily v říjnu
2019 a o měsíc později se stala
členkou. S manželem provozují
tematickou kavárničku v centru
Holešova - jako jediní mají krásný
dětský koutek! (Vyzkoušeno ;-) )
Pořádají oslavy, přátelská setkání,
rozlučky se svobodou, organizují
kulturní akce.. no prostě parádička.
Biograf Café!

Pavla
Kotyzová

Pavla mezi nás přišla poprvé v
listopadu 2017. Od té doby jsme se s
ní setkávali jako s lektorkou. Ve
svém podnikání se věnuje
poradenství a jejími stěžejními
tématy jsou firemní i osobní image,
obchodní, komunikační a
prezentační dovednosti, jednotný
vizuální styl.  www.pavla-
kotyzova.cz/

členky k 31.12.2019



hospodaření



 Změnit název spolku. Klub podnikatelek se stane jedním z projektů nové

organizace. Cílem je rozšíření cílových skupin.

 Zpracovat a implementovat nové podmínky členství (související s

transformací Klubu na projekt). Zavedení ročního příspěvku na provoz

Klubu.

 Upravit, vybavit a zprovoznit nový prostor společně s Mojí Dílnou. 

 Navázat spolupráci alespoň se 3 novými lektorky. 

 Aktivně nabízet individuální konzultace.

 Uspořádat akce, v rámci kterých by lektorovaly členky Klubu a pomáhaly

si tak navzájem s ostatními členkami. Tvořit komunitu. 

 Zařadit pravidelná setkání členek - ne jen to předvánoční. 

 Nevzdat pokusy o shánění finanční podpory na aktivity organizace :-)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Není toho málo, co se nám v roce 2019
společně povedlo. 

A není toho málo, co máme před sebou v roce
2020. 

Ale jsme v tom společně. Klub je tu pro vás.
Vaše zájmy, vaše nadšení, vaše touha setkávat
se, sdílet, poznávat sebe i ostatní, učit se,
rozvíjet se... to je to, proč tu Klub je. A dokud
tady budou ženy s těmito touhami, bude tu
Klub. 

Díky, že jste s námi. 

Ať už se stanete členkou, nebo přijdete jen na
některé akce, nebo jen na jednu. Těšíme se na
vás! 

cíle pro rok 2020

Zdenka Barošová, předsedkyně 


