
Proč jsem se stala tváří Dne, kdy se budu mít ráda? 

Upřímně? Protože jsem to do šedesáti let neuměla. Nechala jsem se vtáhnout do 
kolotoče – práce, rodina, děti, úkoly, šití, vaření, pletení na děti, chalupa, zahrada, 
úklid, studium, podnikání… Vždyť to znáte! Na sebe jsem si neuměla najít vůbec 
čas. Připadala jsem si jako křeček v kolečku. Měla jsem neustálé 
MUSY – ještě musím napsat článek, ještě musím nachystat na 
zítřek jídlo, ještě musím odučit jeden kurz a pa k si opravdu lehnu 
a vyléčím angínu atd.

Jednoho dne si tělo řeklo A DOST! Totálně odmítlo poslušnost 
a neurvala jsem to ani vůlí. Nyní jsem dva roky po transplantaci 
ledviny a začala jsem si vážit každého dne a mít se ráda. Vím, že 
nemusím všechno zvládnout sama, protože mám kolem sebe výborné 
kolegy Evu, Hanku, celý tým lektorů, Romču a další báječné lidi. Snažím 
se užívat čtyři krásná vnoučata, cestovat, číst a vychutnávat si život.

Chtěla bych, aby další generace žen (např. moje snacha s vnučkou 
Stelinkou, které jsem přemluvila na focení) si uvědomily, že je nutné 
myslet na SEBE. Spokojená, sebevědomá žena je štěstím nejen pro 
rodinu, ale i pro celou společnost. Proto je dobré umět se zastavit 
a „dobít baterky“.

Milé dámy, užijme si to! Těším se s Vámi na setkání.

Květa Santlerová
věčná životní optimistka, manželka, máma, babička, mentorka, 
cestovatelka, jednatelka Santia, spol. s r.o. www santia.cz 

Jak se zrodila Pracovna ŽENY s.r.o. Brno  
„My v Brně Pracovnu nemáme, ale můžete si ji otevřít.“ napsala mi před pár lety Irenka. Moje odpověď 
zněla „tak jo“ a od té chvíle si několik měsíců nepamatuju. Najednou stojím se šampaňským a křtím ceduli 
ŽENY s.r.o. To je ta zkrácená a krásná verze. Jak to ale bylo „v zákulisí“, málo kdo ví. Mohli by o tom vyprávět 
mí nejbližší, kteří se mnou 2 dny bez odpočinku budovali můj sen. 4.4.2016 - 4 hod. ráno, konečně postel, 
v 9 už přicházeli první hosté. My kruhy pod očima, přesto s úsměvem, protože jsme to společně dokázali! 
Brzy to budou dva roky, co se zrodila Pracovna ŽENY s.r.o. Brno. Za pár dní ji přesuneme na Šumavskou 5 
a vytvoříme tak spojení se vzdělávací společností Santia. Máte se na co těšit!
 
Pracovna by nikdy nefungovala nebýt mých prarodičů, maminky, brášky a přítele Antoina, kteří umí 
šetřit lépe než já :) a věří v mé sny, Pavlínky, která mě vždy podrží a Nikol, která ač je skvělá webařka, 
chystá pronájmy a na každého se ochotně usmívá. Těmto lidem patří největší dík!
 
Den, kdy se budu mít ráda je pro mě vyvrcholením usilovné 
dřiny a velkou odměnou. Před rokem, kdy jsem se neměla ráda 
a zkolabovala, mi došlo, že zdraví a sebeláska je totiž opravdu 
to nejdůležitější. A tak se mějme upřímně rádi. Ano, i vy, muži. ;) 
V první řadě sami sebe. V té druhé pak ty, kteří při nás 
stojí, i když nemáme ani korunu, sílu nebo náladu. Ty, 
kteří nám neustále připomínají, jak úžasné bytosti 
jsme a žít je prostě skvělé! :)

Se (sebe)láskou

Klára
spontánní milovnice života :)

10. 3.  2018 AVION Shopping Park Brno

TESTUJ.T

Za květinovou výzdobu děkujeme společnosti Vonekl
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Hlavní program pro celý 
AVION Shopping 

Park Brno
Pódium

Kamila Nývltová 
Vesna 

Eva Čejková Vašková (ŽENY s.r.o.) 
uLékaře.cz

Yvetta Blanarovičová 
Centrum pohybu Olomouc 

Zuzana Gamboa

Vesna 
Ondřej Ruml 

Tombola 
Zuzana Gamboa

Yvetta Blanarovičová 
SZUŠ Chmelové  

- baletní vystoupení 
Zuzana Gamboa

Ondřej Ruml 
SZUŠ Chmelové  

- baletní vystoupení 
Zuzana Gamboa

Zuzana Gamboa 
Centrum pohybu Olomouc 

Patrik Procházka
Tombola

Workshopy 
#vztahy

Kavárna 
CAFE 

INFINITY

Eva Šiška 
Aktivujte si lásku, hojnost  

a zdraví aneb základní  
pilíře Feng-Shui

Jana Hřebecká 
Sebevědomé ženy a jejich  

příběhy aneb Jak prodat sebe  
a svůj příběh

Eva Čejková Vašková 
Zdravý vztah sama 

k sobě a ke svému sebevědomí

Květoslava Santlerová 
Jak udržet zdravé  
partnerské vztahy? 

 (a vydržet s chlapem 40let)

Klára Ocelíková 
Jak být sama sebou,  

žít přítomně, vědomě a šťastně

Workshopy 
#zdraví

Pizzerie  
Kogo 

1

Lenka Spurná 
Proti depresím  

bez léků

Magdaléna Randýsková 
Jak jsem se zbavila  

pásových oparů

MUDr. Martina Jansová 
Jak se zbavit akné a omladit  
pleť pomocí mikrojehličkové  

metody

Radka Martínková 
Pozitivní komunikace 

pro zdraví

Michaela Holišová 
Životní rovnováha 

a její dopad na zdraví

Workshopy 
#sebevědomí

Pizzerie  
Kogo 

2

Jan Vencovský 
Sebevědomá žena 
pohledem muže

Petra Kaderková 
Jak myšlení, chování 

a nasbírané programy  
ovlivňují zdraví

Martina Koláčková 
Sebevědomí při hledání práce

Petr Nosek 
Sebevědomí a jednoduchý  

zpusob, jak ho budovat

Zuzana Ondrisová 
Jak rozzářit tvář pomocí 

obličejové jógy

PROGRAM PROBÍHAJÍCÍ PO CELÉ ODPOLEDNE

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE

Nedělníčkův 
svět

Václav Toman - Pozitivní psychologie a Mindfulness 
Lucie Jancurová - Sebepoznání a sebeléčení

Lenka Spurná - Jak si do života přitáhnout partnera snů 
Cloud 9 Institute - Mám ráda jídlo, mám ráda sebe  

Kateřina Kalačová - osobní koučink

Michaela Holišová - Životní rovnováha a její dopad na zdraví 
Hana Valičková - Bydlíme zdravě s ekologickou drogerií  

Hana Ajasta - Odpuštění v partnerství

PORADENSTVÍ 
S ODBORNÍKY 

Prostory 
AVIONU  

v blízkosti 
pódia

MoMaRa - ochutnávka z MioMatu "moderního hrnečku vař" 
uLékaře.cz - konzultace s dermatoložkou z Derma 

Medical Clinic MUDr.  Martinou Jansovou 
#Prsakoule - samovyšetření prsu a varlat

O vaši krásu se postarají vizážistky s kosmetikou Mary Kay 
Adam Ocelík - poradenství v oblasti zelených potravin 
Lucie Lojkásková a Marta Maradová - styling vlasů 

Zdraví bez limitu - alternativní medicína

Centrum pohybu Olomouc - ukázky cvičení a fitness novinek 
STOB - výstava potravin, jejich složení a konzultace  

Avon - ukázky novinek a služby vizážistek  
 Marie Krchňavá - kraniosakrální terapie

PRODEJNÍ  
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY

Prostory 
AVIONU  

v blízkosti 
pódia

Prodejní stánek Pracovny ŽENY s.r.o. Brno a Podnikavých žen 
Registrační stánek ŽENY s.r.o. a Testuj.to s tombolou 

Dárky od Kleenex, Kotex, Alpro, Sonnentor a 4Comfort 
Testování produktů značky VILEDA

Zdravé produkty od Českého Ghíčka a Mlsejtesrozumem.cz 
Produkty Gynella pro intimní hygienu společnosti Heaton  

Pomoc s úpravou metabolismu s Metabolic Balance 
Prezentace italské kosmetiky Erboristica se soutěží

Welcome drink a vstupenka na afterparty v klubu HighFive 
Originální skleněné šperky Vladimíry Brodské 

Prezentace zázračného kolagenu Collalloc 
Feng Shui prodejní stánek Ganik.cz

Program probíhající po celé odpoledne
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Program –  Den, kdy se budu mít ráda

10% sleva 
na sortiment 
zdravé výživy.

Brýle - čepice
15% sleva 
na novou 

kolekci 2018 
na sluneční 

brýle.

30% sleva 
na kompletní brýlovou 

zakázku (obruba + skla), 
ostatní slevy se nesčítají 

+ kontrola zraku 
zdarma.

Speciální nabídka: 
indické zdravé jídlo 

- Veg Biriyani 
a 10% sleva 

na všechna jídla.

20% sleva 
na barvení 
pro dámy.

30% sleva na celé 
portfolio značky 

SkinCode 
+ měření typu pleti 
s dermopřístrojem.

15% sleva na novou 
kolekci obuvi 2018, 

kromě značky 
COQUI.

20% sleva 
na veškeré dámské 

hodinky.

20% sleva
 na kabelky.

WORKSHOPY

2. patro
Káva + dortík za 91 Kč, 

10% sleva na všechna jídla.

30% sleva na novou dámskou 
kolekci Jaro – Léto 2018 

a 20% sleva na zlevněnou 
zimní dámskou kolekci.

Ochutnávky zdravých 
nápojů + 21% sleva 

na NutriBullet 
(původní cena 3299 Kč, 

akční cena 2599 Kč).

Osobní konzultace 
s dermatoložkou z Derma 

Medical Clinic. Navíc 
dárek v podobě dotazu na 
www.ulekare.cz/poradna 
v hodnotě 199 Kč zdarma 

po zadání kódu 
ZENYBRNO.

15% sleva 
na celý nákup 

v den konání akce.

Welcome drink  
a vstupenka na ofi ciální 

afterparty.

REGISTRACE 
Spousta dárků.

TESTUJ.T

40% sleva na 1 výrobek 
z líčení, nelze uplatnit 

na výrobky označené zeleným 
bodem, slevy a nabídky se 

nekumulují.

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE

Prodej dárkových 
předmětů 

podnikavých žen.

POZNÁMKA: Účast je zdarma, ale pokud probíhá workshop v kavárně, je podmínkou (lépe řečeno slušností) si zakoupit alespoň kávu nebo jiné občerstvení. Kavárny nám poskytují prostory zdarma, tak jím tímto vyjádříme naše “díky”.

WORKSHOPY
Espresso, lungo 

nebo cappuccino 
+ dezert za 89 Kč

CAFE INFINITY

PÓDIUM
40% sleva 

na všechny polštáře 
+ dárek vzoreček 

vůně SENSE 
do 31. 3. 2018.

15% sleva
na hrnkové 

rostliny.
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- baletní vystoupení 
Zuzana Gamboa

Zuzana Gamboa 
Centrum pohybu Olomouc 

Patrik Procházka
Tombola

Workshopy 
#vztahy

Kavárna 
CAFE 

INFINITY

Eva Šiška 
Aktivujte si lásku, hojnost  

a zdraví aneb základní  
pilíře Feng-Shui

Jana Hřebecká 
Sebevědomé ženy a jejich  

příběhy aneb Jak prodat sebe  
a svůj příběh

Eva Čejková Vašková 
Zdravý vztah sama 

k sobě a ke svému sebevědomí

Květoslava Santlerová 
Jak udržet zdravé  
partnerské vztahy? 

 (a vydržet s chlapem 40let)

Klára Ocelíková 
Jak být sama sebou,  

žít přítomně, vědomě a šťastně

Workshopy 
#zdraví

Pizzerie  
Kogo 

1

Lenka Spurná 
Proti depresím  

bez léků

Magdaléna Randýsková 
Jak jsem se zbavila  

pásových oparů

MUDr. Martina Jansová 
Jak se zbavit akné a omladit  
pleť pomocí mikrojehličkové  

metody

Radka Martínková 
Pozitivní komunikace 

pro zdraví

Michaela Holišová 
Životní rovnováha 

a její dopad na zdraví

Workshopy 
#sebevědomí

Pizzerie  
Kogo 

2

Jan Vencovský 
Sebevědomá žena 
pohledem muže

Petra Kaderková 
Jak myšlení, chování 

a nasbírané programy  
ovlivňují zdraví

Martina Koláčková 
Sebevědomí při hledání práce

Petr Nosek 
Sebevědomí a jednoduchý  

zpusob, jak ho budovat

Zuzana Ondrisová 
Jak rozzářit tvář pomocí 

obličejové jógy

PROGRAM PROBÍHAJÍCÍ PO CELÉ ODPOLEDNE

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE

Nedělníčkův 
svět

Václav Toman - Pozitivní psychologie a Mindfulness 
Lucie Jancurová - Sebepoznání a sebeléčení

Lenka Spurná - Jak si do života přitáhnout partnera snů 
Cloud 9 Institute - Mám ráda jídlo, mám ráda sebe  

Kateřina Kalačová - osobní koučink

Michaela Holišová - Životní rovnováha a její dopad na zdraví 
Hana Valičková - Bydlíme zdravě s ekologickou drogerií  

Hana Ajasta - Odpuštění v partnerství

PORADENSTVÍ 
S ODBORNÍKY 

Prostory 
AVIONU  

v blízkosti 
pódia

MoMaRa - ochutnávka z MioMatu "moderního hrnečku vař" 
uLékaře.cz - konzultace s dermatoložkou z Derma 

Medical Clinic MUDr.  Martinou Jansovou 
#Prsakoule - samovyšetření prsu a varlat

O vaši krásu se postarají vizážistky s kosmetikou Mary Kay 
Adam Ocelík - poradenství v oblasti zelených potravin 
Lucie Lojkásková a Marta Maradová - styling vlasů 

Zdraví bez limitu - alternativní medicína

Centrum pohybu Olomouc - ukázky cvičení a fitness novinek 
STOB - výstava potravin, jejich složení a konzultace  

Avon - ukázky novinek a služby vizážistek  
 Marie Krchňavá - kraniosakrální terapie

PRODEJNÍ  
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY

Prostory 
AVIONU  

v blízkosti 
pódia

Prodejní stánek Pracovny ŽENY s.r.o. Brno a Podnikavých žen 
Registrační stánek ŽENY s.r.o. a Testuj.to s tombolou 

Dárky od Kleenex, Kotex, Alpro, Sonnentor a 4Comfort 
Testování produktů značky VILEDA

Zdravé produkty od Českého Ghíčka a Mlsejtesrozumem.cz 
Produkty Gynella pro intimní hygienu společnosti Heaton  

Pomoc s úpravou metabolismu s Metabolic Balance 
Prezentace italské kosmetiky Erboristica se soutěží

Welcome drink a vstupenka na afterparty v klubu HighFive 
Originální skleněné šperky Vladimíry Brodské 

Prezentace zázračného kolagenu Collalloc 
Feng Shui prodejní stánek Ganik.cz

Program –  Den, kdy se budu mít ráda

10% sleva 
na sortiment 
zdravé výživy.

Brýle - čepice
15% sleva 
na novou 

kolekci 2018 
na sluneční 

brýle.

30% sleva 
na kompletní brýlovou 

zakázku (obruba + skla), 
ostatní slevy se nesčítají 

+ kontrola zraku 
zdarma.

Speciální nabídka: 
indické zdravé jídlo 

- Veg Biriyani 
a 10% sleva 

na všechna jídla.

20% sleva 
na barvení 
pro dámy.

30% sleva na celé 
portfolio značky 

SkinCode 
+ měření typu pleti 
s dermopřístrojem.

15% sleva na novou 
kolekci obuvi 2018, 

kromě značky 
COQUI.

20% sleva 
na veškeré dámské 

hodinky.

20% sleva
 na kabelky.

WORKSHOPY

2. patro
Káva + dortík za 91 Kč, 

10% sleva na všechna jídla.

30% sleva na novou dámskou 
kolekci Jaro – Léto 2018 

a 20% sleva na zlevněnou 
zimní dámskou kolekci.

Ochutnávky zdravých 
nápojů + 21% sleva 

na NutriBullet 
(původní cena 3299 Kč, 

akční cena 2599 Kč).

Osobní konzultace 
s dermatoložkou z Derma 

Medical Clinic. Navíc 
dárek v podobě dotazu na 
www.ulekare.cz/poradna 
v hodnotě 199 Kč zdarma 

po zadání kódu 
ZENYBRNO.

15% sleva 
na celý nákup 

v den konání akce.

Welcome drink  
a vstupenka na ofi ciální 

afterparty.

REGISTRACE 
Spousta dárků.

TESTUJ.T

40% sleva na 1 výrobek 
z líčení, nelze uplatnit 

na výrobky označené zeleným 
bodem, slevy a nabídky se 

nekumulují.

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE

Prodej dárkových 
předmětů 

podnikavých žen.

POZNÁMKA: Účast je zdarma, ale pokud probíhá workshop v kavárně, je podmínkou (lépe řečeno slušností) si zakoupit alespoň kávu nebo jiné občerstvení. Kavárny nám poskytují prostory zdarma, tak jím tímto vyjádříme naše “díky”.

WORKSHOPY
Espresso, lungo 

nebo cappuccino 
+ dezert za 89 Kč

CAFE INFINITY

PÓDIUM
40% sleva 

na všechny polštáře 
+ dárek vzoreček 

vůně SENSE 
do 31. 3. 2018.

15% sleva
na hrnkové 

rostliny.



Proč jsem se stala tváří Dne, kdy se budu mít ráda? 

Upřímně? Protože jsem to do šedesáti let neuměla. Nechala jsem se vtáhnout do 
kolotoče – práce, rodina, děti, úkoly, šití, vaření, pletení na děti, chalupa, zahrada, 
úklid, studium, podnikání… Vždyť to znáte! Na sebe jsem si neuměla najít vůbec 
čas. Připadala jsem si jako křeček v kolečku. Měla jsem neustálé 
MUSY – ještě musím napsat článek, ještě musím nachystat na 
zítřek jídlo, ještě musím odučit jeden kurz a pa k si opravdu lehnu 
a vyléčím angínu atd.

Jednoho dne si tělo řeklo A DOST! Totálně odmítlo poslušnost 
a neurvala jsem to ani vůlí. Nyní jsem dva roky po transplantaci 
ledviny a začala jsem si vážit každého dne a mít se ráda. Vím, že 
nemusím všechno zvládnout sama, protože mám kolem sebe výborné 
kolegy Evu, Hanku, celý tým lektorů, Romču a další báječné lidi. Snažím 
se užívat čtyři krásná vnoučata, cestovat, číst a vychutnávat si život.

Chtěla bych, aby další generace žen (např. moje snacha s vnučkou 
Stelinkou, které jsem přemluvila na focení) si uvědomily, že je nutné 
myslet na SEBE. Spokojená, sebevědomá žena je štěstím nejen pro 
rodinu, ale i pro celou společnost. Proto je dobré umět se zastavit 
a „dobít baterky“.

Milé dámy, užijme si to! Těším se s Vámi na setkání.

Květa Santlerová
věčná životní optimistka, manželka, máma, babička, mentorka, 
cestovatelka, jednatelka Santia, spol. s r.o. www santia.cz 

Jak se zrodila Pracovna ŽENY s.r.o. Brno  
„My v Brně Pracovnu nemáme, ale můžete si ji otevřít.“ napsala mi před pár lety Irenka. Moje odpověď 
zněla „tak jo“ a od té chvíle si několik měsíců nepamatuju. Najednou stojím se šampaňským a křtím ceduli 
ŽENY s.r.o. To je ta zkrácená a krásná verze. Jak to ale bylo „v zákulisí“, málo kdo ví. Mohli by o tom vyprávět 
mí nejbližší, kteří se mnou 2 dny bez odpočinku budovali můj sen. 4.4.2016 - 4 hod. ráno, konečně postel, 
v 9 už přicházeli první hosté. My kruhy pod očima, přesto s úsměvem, protože jsme to společně dokázali! 
Brzy to budou dva roky, co se zrodila Pracovna ŽENY s.r.o. Brno. Za pár dní ji přesuneme na Šumavskou 5 
a vytvoříme tak spojení se vzdělávací společností Santia. Máte se na co těšit!
 
Pracovna by nikdy nefungovala nebýt mých prarodičů, maminky, brášky a přítele Antoina, kteří umí 
šetřit lépe než já :) a věří v mé sny, Pavlínky, která mě vždy podrží a Nikol, která ač je skvělá webařka, 
chystá pronájmy a na každého se ochotně usmívá. Těmto lidem patří největší dík!
 
Den, kdy se budu mít ráda je pro mě vyvrcholením usilovné 
dřiny a velkou odměnou. Před rokem, kdy jsem se neměla ráda 
a zkolabovala, mi došlo, že zdraví a sebeláska je totiž opravdu 
to nejdůležitější. A tak se mějme upřímně rádi. Ano, i vy, muži. ;) 
V první řadě sami sebe. V té druhé pak ty, kteří při nás 
stojí, i když nemáme ani korunu, sílu nebo náladu. Ty, 
kteří nám neustále připomínají, jak úžasné bytosti 
jsme a žít je prostě skvělé! :)

Se (sebe)láskou

Klára
spontánní milovnice života :)

10. 3.  2018 AVION Shopping Park Brno

TESTUJ.T

Za květinovou výzdobu děkujeme společnosti Vonekl


