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naše vize
Chceme být platformou pro osoby aktivní v podnikatelském prostředí

Zlínského kraje. Věnujeme se podpoře (nejen začínajících) podnikatelek

regionu. 

poslání
Vytváříme prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a

spolupráci osob ze Zlínského kraje, které o podnikání uvažují, podnikat

začínají nebo již podnikají. 

hodnoty
 

vzdělávání - kreativita - osobní jedinečnost 

slušné a etické podnikání



cíle pro rok 2021
 rozšiřovat členskou základnu - SPLNĚNO - během roku 2021 přibylo 15 nových

členek (členství neprodloužily 4, na konci roku 2021 nás bylo celkem 46)

vymyslet další způsob propagace členek - SPLNĚNO - v létě 2021 byly natočeny

první díly inspirativní série Vyklubej se! Jedná se o rozhovory s členkami

mapující jejich podnikatelské začátky, vývoj jejich podnikání, sdílení tipů a rad. 

naučit se fungovat online - překlopit některé akce - SPLNĚNO - u akcí, kde to

bylo možné a vhodné, jsme v nepříznivých časech fungovaly online. Vždy to

ovšem byla otázka flexibility lektora a vhodnosti tématu. Některé věci jsou prostě
lepší naživo. 

realizovat více akcí pro členky - SPLNĚNO - pravidelná setkání členek se ustálila

na tomto schématu: narozeninové v únoru, jarní v dubnu, letní opékačka v červnu,

podzimní v říjnu a předvánoční v prosinci. 



cíle pro rok 2021
vytvořit nějaký zajímavý obsah na sítě - seriálový - SPLNĚNO - během roku

byly na sociálně sítě umístěny tzv. "připomínačky", které v pár základních bodech

připomínají zíkaldní věci a dovednosti, kterí se v podnikání hodí (najdete pod

#pripomensi). V prosinci 2021 byl spuštěn první klubový adventní kalendář.

vytvořit nový online produkt - NESPLNĚNO

vyzkoušet nahrávání či vysílání akcí - SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ - vyzkoušeno jen

jednou na acki Osobní vize (lektorka Věra Stojar).

realizovat seznamovací akce - představení Klubu - SPLNĚNO - formát akce je

online, max 60minut. Je představen Klub, aktivity, členky, program, principy

fungování. A probíhá diskuze s přítomnými. 

neflákat newslettery + začít používat automatizaci - SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ -

emaily se daří rozesílat naměsíční bázi. Pro rok 2022 bude stanoven přesný

harmonogram.



aktivity v roce 2021
V roce 2021 bylo relizováno celke 24 akcí (z toho 9 online). Takže je jasné, že

dozvuky pandemie pořád třásly otřásaly naším programem. Co šlo, to jsme zkusily

online. Co nešlo (u nkěterých témat je prostě potřeba osobní setkání, prožitek na

místě, někdy až intimní sdílení), co se zrušilo či zkusilo přehodit na jiný termín. 

Na první kvartál jsme si pozvaly skvělé dámy, se kterými spolupracujeme již

několik let: Margaretu Křížovou a Madlu Čevelovou. Bohužel se i tyto akce musely

přesunout do online režimu. Informace, rady a tipy jsme dostaly i tak, ale osobní

setkání, na které jsme se těšily, to nenahradí. Snad se povede v dalším roce.   

Proběhla také spousta akcí, které nám lektorovaly naše členky. Což je velká paráda!

Máme mezi sebou odbornice, se kterými se můžeme vzájemně obohatit - i to je

smysl Klubu. Být obklopen odborníky, prověřenými kontakty, na které se můžeme

v případě potřeby obrátit. 



aktivity řečí čísel
v prním pololetí proběhlo 14 akcí - celkem se zúčastnilo 129 osob

v druhém pololetí proběhlo 10 akcí - celkem se zúčastnilo 97 osob

CELKEM PROBĚHLO 24 AKCÍ PRO 226* OSOB. NA KONCI ROKU MÁ KLUB 46**
ČLENEK.

Pro kontext uvádím přehled počtu akcí a účasti v předchozích letech: 

2020 - 18 akcí - 215 osob - 35 členek

2019 - 25 akcí - 303 osob - 30 členek

2018 - 27 akcí - 289 osob - 25 členek

2017 - 22 akcí - 209 osob - 17 členek

Poznámka: 

*jedná se o kumulativní účast - součet osob na jednotlivých akcích

**v průběhu roku vždy několik členek přibude a několik naopak členství

neprodlouží - uvedena je konečná bilance na konci roku



jaké akce proběhly - první pololetí

Školení vedoucích pracovníků BOZP (Eva Obalilová)

Účetní poradna 2021 (Eva Obadalová)

Od nápadu k vlastnímu podnikání aneb byznysplán na jednu stránku (Margareta

Křížová)

Reklama na sociálních sítích pro začátečníky (Adéla Červinková)

Setkání členek

Princing a cenotvorba (Madla Čevelová)

Reklama na Facebooku (pro mírně pokročilé) (Adéla Červinková)

Daňová evidence pro OSVČ (Eva Obadalová)

Ochrana značky (Anna Drgová)

Reklama na Instagramu (pro mírně pokročilé (Adéla Červinková)

Jak texty na webu zaujmout zákazníky, aby neodcházeli ke konkurenci (Jana

Hlavinková)

LEDEN

ÚNOR



jaké akce proběhly - první pololetí

Jarní setknání členek

Jak vychovávat holky a nezbláznit se z toho (Vlaďka Bartáková)

Jak vychovávat kluky a nezbláznit se z toho (Vlaďka Bartáková)

Od nápadu k vlastnímu podnikání aneb byznysplán na jednu stránku

(Margareta Křížová)

BŘEZEN

KVĚTEN



jaké akce proběhly - druhé pololetí

Mám co na sebe 1. (Pavla Kotyzová)

Mám se ráda - meditace (Petra Ležáková)

Mám co na sebe 1. - opakování (Pavla Kotyzová)

Mám co na sebe 2. (Pavla Kotyzová)

Mám co na sebe 2. - opakování (Pavla Kotyzová)

Podzimní setkání členek

Smlouvy v podnikání (Anna Drgová)

Mám se ráda - Osobní vize v myšlenkových mapách (Věra Stojar)

Mám se ráda - syndrom vyhoření (Zdenka Barošová)

Předvánoční setkání členek

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC



členky 
 

k 31.12.2021 - dle abecedy

Zdenka Barošová
CSR Zlín

Martina Běťáková
Dotace & projekty

Lucie Bláhová
 LOLO & LULU medvídci

Martina Botulová
 Gratiae

Cahová Klára
Hudební škola Yamaha

Adéla Červinková
PPC specialistka

Anna Drgová
právnička

Dobromila Darnadyová
Epita - DD

Daniela Dubčáková
 Artefiletička

Tereza Habartová
moderátorka

 

Hana Hanáková
finanční poradkyně

Šárka Gazdová
Ruce v akci, Účetnictví

Julia Holíková
Metoda Norbekov

Eva Chlupáčková
Květiny Chlupáčková

Marie Janišová
floristika

Eva Jensen
Sperti Studio Michaela Kamenská

Pavla Kotyzová
Značka pro život



členky 
 

Monika Kozubíková
INKIDO

Zuzana Kubíčková
Moje Dílna

Markéta Kuchovská
mylessons

Petra Ležáková
Najdi svou krásu

Jana Kvasničáková
Bezplenkovka

Zuzana Lisá
Kangoo Jumping

Kateřiná Machová
produkce

Hana Machů
aministrativa, projekty

Kristýna Marušáková
kadeřnictví

členky 
 

k 31.12.2021 - dle abecedy

Hana Mertová
Masáže u lesa

Jindřiška Mlčková
Fyzioterapie Polichno

Irina Moraru
psycholožka

Renata Pekařová
Online škola šití

Romana Pravdíková
účetní

Jana Rosa
průvodkyně

Monika Rumanová
Agentura virtuálních
asistentek

Ludmila Rumánková
Mužikovská
Agrofyto

Lucie Řepková Awale
Dobroty od Luci



členky 
 

Markéta Slánská
Mybee Cosmetics

Karolína Soukupová
virtuální asistentka

Věra Stojar
Inspirace Zlín

Adéla Svobodová
copywriterka

Veronika Strnadelová
dámská krejčová

Jana Svobodová
výtvarnice

Miluše Štelcová
finanční poradkyně

Marie Vaňěčková
Oriana Dance

Petra Vrágová
Tambik Zlín

členky 
 

k 31.12.2021 - dle abecedy

Renata Zezulková
MarmelLady

Helena Změlíková
Angličtina Zlín
Španělština Zlín



hospodaření cíle 
pro rok 2022

pustit se do hybridních akcí - zpřístupnit

živé akce online publiku

rozšířit nabídku (i neformálních) akcí

pro členky 

vyslat do světa online produkt

s newslettery pracovat koncepčně,

budovat vztahy i mimo sociální sítě
pokračovat v rozhovorech Vyklubej se!

s rostoucí členskou základnou upevnit

pravidla členství 

rozšířit členskou základnu



buďte s námi dál!
Budu se opakovat, ale Klub tvoříte vy. 

Díky, že sjte s námi. Že sjem v kontaktu na sociálních sítích,

že navštěvujete web, če čtete newslettery a klikáte na odkazy,

že nakupujte online produkty, ale hlavně: 

DÍKY, ŽE CHODÍTE NA NAŠE AKCE!

A díky, že mi dáváte upřímnou zpětnou vazbu a já tak mohu

program a nabídku Klubu zlepšovat. Protože o tom to je: mít

to takové, jaké chceme.

A všem členkám Klubu díky za to, že vidí smysl v budouvání

komunity a že chtějí být součástí něčeho inspirativního,

podporujícího, vzdělávacího a hlavně: opravdového. 

Takový totiž chce Klub být. A díky vám může.

Zdenka Barošová
předsedkyně IdeaZone, z.s.
zakladatelka projektu Klub

podnikatelek ze Zlínska



IdeaZone, z.s.
fandíme nápadům
IdeaZone, z.s.

realizátor projektu Klub podnikatelek ze Zlínska

zastoupen Zdenkou Barošovou

Sídlo: Lesní čtvrť III 6970, 76001 Zlín

Místo konání akcí: Naše Dílna, Zálešná I 4057, 760 01 Zlín

IČO 04365445

www.ideazone.cz

www.klubPODNIKATELEKzlin.cz

zdenka@ideazone.cz


