
 Můj manžel mi často říká, že mi závidí, že dělám práci, která mě baví. Já mu říkám, že on může být šťastný 
za to, že takovou práci dělám. Má jistotu, že spolupracuji převážně se ženami a také že jsem spokojená 
žena, a to je známá rovnice = spokojené dítě a spokojený muž. Ale všechny moc dobře víme, že ta cesta 
nejenom ke spokojenosti je někdy trnitá, a to, co tak lehce ztrácíme, často hodně dlouho pak hledáme… 
naše sebevědomí.

A věřte nebo ne, ale právě v období ztraceného sebevědomí jsem si vymyslela projekt ŽENY s.r.o. a o to 
větší výzva to byla! Ale věděla jsem, že jestli mně a dalším ženám může něco pomoci, pak je to právě sdílení 
zkušeností, vzájemná inspirace a prostor, kde se mohu vyjádřit a mít se na koho obrátit. 

Začalo to komunitním webem www.zenysro.cz, pokračovaly jsme coworkingovými Pracovnami ŽENY s.r.o. 
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první ŽENA s.r.o.  

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Jsme-li zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse a tím 
pádem na našem sebevědomí. Člověk s nízkou sebedůvěrou se porovnává s druhými lidmi a považuje se 
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V Pracovně ŽENY s.r.o. Plzeň jsme připravené pokračovat v podpoře vašeho sebevědomí po celý rok. 
Realizujeme nejrůznější možnosti setkání v podobě kurzů, seminářů, workshopů, formálních i neformálních 
setkání a jejich aktuální nabídku najdete na webu www.pracovnaplzen.cz. 
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s našimi odborníky, nebo se můžete inspirovat příběhy na webu www.podnikavazena.cz. Zde vám můžeme 
také pomoci se zviditelněním vašeho podnikání a zároveň váš byznys podpořit fi nančně 
v rámci soutěže Podnikavá žena roku 2018. 

Při budování zdravého sebevědomí je 
toti ž důležité zaměřit se na pozitivní cíle 
v budoucnosti, nezaobírat se již tím, co se nám 
v minulosti nepodařilo. 

Nebojme se nových začátků, mějme víru v sebe 
a postupně začneme vidět lidi se stejnými 
prioritami. Rády vám budeme při budování 
oporou.

Držíme vám pěsti! 

Marcela a Vlaďka 

TESTUJ.T
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Program probíhající po celé odpoledne

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

Hlavní program 
pro celé 

OC Olympia Plzeň
Pódium

Patrik Procházka 
Lady Bachata 

(taneční vystoupení)            

ŽENY s.r.o.  
Marcela Šmídová                               

Vlaďka Procházková                                                                     
Soutěž

Zpěvák Jan Kopečný 
Tombola

Soutěž
VitaJuwel 

zpěvák Jan Kopečný 
Tombola

 Soutěž 
TŠ Gregoriades 

(taneční vystoupení)

3v1 
(Martina Pártlová, Nikol Štíbrová 

a Veronika Arichteva) 
Tombola

Soutěž

Dita Bezděková 
(profesionální vizážistka) 

uLékaře.cz 
Tombola

Soutěž

3v1 
(Martina Pártlová, Nikol Štíbrová 

a Veronika Arichteva) 
Tombola           

Daima dancers 
(tanenčí vystoupení) 

Soutěž

Workshopy 
#zdraví

Kavárna    
Cafe bez stresu        

1. patro

Patrik Procházka                                       
Co doopravdy znamená zdraví 

a jak si jej udržet

Markéta Hytmannová 
(Svět zdraví) 

Správná výživa pro zdraví 
a kondici

MUDr. Michal Sičák 
Jak se zbavit akné 

a omladit pleť pomocí mikrojehličkové 
metody

Jaroslava Vlková                                   
(Top style salon)                                

Příchod jara a padání vlasů

Laura Berková 
(Body Wraps)                           

Lymfatický systém 
a jeho fungování

Workshopy 
#osobní rozvoj

Kavárna 
CAFE INFINITY  

2. patro

Věra Nosková                                          
Domov s kouzlem harmonie uměním 

Feng šuej

Petra Šroubková                           
Rozvíjení sebelásky 

a sebepoznání

Jaroslava Němcová              
Kineziologie - One Brain

Lucie Biedermann Doležalová    
Automatické psaní

Dita Bezděková 
Profesionální stylista 

a vizážistka

Workshopy 
#sebevědomí

Relaxační zóna          
1. patro

Lucie Sitařová                                     
Ženská sexualita aneb jak mít více 

radosti a potěšení z milování 
(Erotic City)

Hana Zajícová                               
Voňavý dýchánek

      

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE  
S OBDORNÍKY

1. patro 

uLékaře.cz - konzultace s dermatologem z Derma Medical Clinic MUDr. Michalem Sičákem 
Konzultace s PhDr. Hanou Alblovou - psychologické poradenství a coaching 

Ing. Jaroslava Němcová - Kineziologie, Věra Nosková - Feng shui

Markéta Hytmannová - Výživa pro zdraví a kondici - Svět zdraví 
Lucie Sitařová - Zeptejte se na cokoliv z oblasti sexuality 

Laura Berková - Zeštíhlující zábaly - Body Wraps 

Marcela Stránská - vyšetření a diagnostika pleti přístrojem SAM -  
Zuzana Pithardová - Svatební poradenství  FH wedding 

Hana Zajícová - Kouzelný svět vůní a  parfémů

PRODEJNÍ  
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY
1. patro           

 Prodejní stánek Pracovny ŽENY s.r.o. Plzeň a Podnikavých žen 
Registrační stánek ŽENY s.r.o. s tombolou a dárky                                                                                                                                                 

Fotokoutek Cheese box - foto zdarma 
Bylinný ateliér - bylinky a čaje                                                                          

Produkty Gynella pro intimní hygienu společnosti Heaton                                                                     
Davídkovo koření - výrobce koření z Moravy 
Do psí misky - výroba masa pro psy a kočky 
#Prsakoule a samovyšetření prsou a varlat                                                                                                 

VitaJuwel - použití drahých kamenů pro revitalizaci vody   
Nutribullet - předvedení výrobku a ochutnávka smothie                                    

Papáto - ručně pečené francouzské quiche                                                                                                          
Obchod U Lidušky - potraviny od farmářů 

PRODEJNÍ  
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY
   1. patro       

NEASI - česká výroba oblečení a bytových doplňků bodykey 
MY NUTRILITE - redukce hmotnosti 
Proteinové tyčinky a drinky  XS™ 

Dárky od Alpro        

Styling vlasů od kadeřnic ze salonu Martyny 
Profesinální líčení a poradenství - AVON 

Leifheit - předvedení výrobků na úklid 
Zábaly rukou - profesionální péče

Mineral Purkart - minerály, drahé kameny     
Eiwan atelier - dekorace z kamenů 

Lucky Alvin - Arašídové máslo 
Vinety Art - ochutnávka vín

Program –  Den, kdy se budu mít ráda
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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”.

Nutribullet 
za akční cenu 

2 599 Kč.

20% sleva 
na novou kolekci 

+ soutěž o 2 poukázky 
na 500 Kč.

50% sleva na vybrané 
produkty, akce 2+1 

na glazurované 
náramky + dárek 

v tombole.

Při nákupu nad 
1 000 Kč dárek.

Soutěž o poukázku 
v hodnotě 500 Kč.

15% sleva 
na celý nakup 

+ soutěž 
o 3 náramky

Soutěž a tombola 
o 3 poukázky na 

500 Kč.

WORKSHOPY

RELAXAČNÍ
ZÓNA

WORKSHOPY

2.
PATRO

CAFE BEZ STRESU

WORKSHOPY

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE

REGISTRACE 

30% sleva 
na novou 

dámskou kolekci.

CAFE INFINITY

Prodej dárkových 
předmětů 

podnikavých žen.

Osobní konzultace 
s dermatologem 

z Derma Medical Clinic. 
Navíc dárek v podobě dotazu 
na www.ulekare.cz/poradna 

v hodnotě 199 Kč zdarma 
po zadání kódu 

ZENYPLZEN

PÓDIUM
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Lucie Biedermann Doležalová    
Automatické psaní

Dita Bezděková 
Profesionální stylista 

a vizážistka

Workshopy 
#sebevědomí

Relaxační zóna          
1. patro

Lucie Sitařová                                     
Ženská sexualita aneb jak mít více 

radosti a potěšení z milování 
(Erotic City)

Hana Zajícová                               
Voňavý dýchánek

      

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE  
S OBDORNÍKY

1. patro 

uLékaře.cz - konzultace s dermatologem z Derma Medical Clinic MUDr. Michalem Sičákem 
Konzultace s PhDr. Hanou Alblovou - psychologické poradenství a coaching 

Ing. Jaroslava Němcová - Kineziologie, Věra Nosková - Feng shui

Markéta Hytmannová - Výživa pro zdraví a kondici - Svět zdraví 
Lucie Sitařová - Zeptejte se na cokoliv z oblasti sexuality 

Laura Berková - Zeštíhlující zábaly - Body Wraps 

Marcela Stránská - vyšetření a diagnostika pleti přístrojem SAM -  
Zuzana Pithardová - Svatební poradenství  FH wedding 

Hana Zajícová - Kouzelný svět vůní a  parfémů

PRODEJNÍ  
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY
1. patro           

 Prodejní stánek Pracovny ŽENY s.r.o. Plzeň a Podnikavých žen 
Registrační stánek ŽENY s.r.o. s tombolou a dárky                                                                                                                                                 

Fotokoutek Cheese box - foto zdarma 
Bylinný ateliér - bylinky a čaje                                                                          

Produkty Gynella pro intimní hygienu společnosti Heaton                                                                     
Davídkovo koření - výrobce koření z Moravy 
Do psí misky - výroba masa pro psy a kočky 
#Prsakoule a samovyšetření prsou a varlat                                                                                                 

VitaJuwel - použití drahých kamenů pro revitalizaci vody   
Nutribullet - předvedení výrobku a ochutnávka smothie                                    

Papáto - ručně pečené francouzské quiche                                                                                                          
Obchod U Lidušky - potraviny od farmářů 

PRODEJNÍ  
A PREZENTAČNÍ  

STÁNKY
   1. patro       

NEASI - česká výroba oblečení a bytových doplňků bodykey 
MY NUTRILITE - redukce hmotnosti 
Proteinové tyčinky a drinky  XS™ 

Dárky od Alpro        

Styling vlasů od kadeřnic ze salonu Martyny 
Profesinální líčení a poradenství - AVON 

Leifheit - předvedení výrobků na úklid 
Zábaly rukou - profesionální péče

Mineral Purkart - minerály, drahé kameny     
Eiwan atelier - dekorace z kamenů 

Lucky Alvin - Arašídové máslo 
Vinety Art - ochutnávka vín

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”.

Nutribullet 
za akční cenu 

2 599 Kč.

20% sleva 
na novou kolekci 

+ soutěž o 2 poukázky 
na 500 Kč.

50% sleva na vybrané 
produkty, akce 2+1 

na glazurované 
náramky + dárek 

v tombole.

Při nákupu nad 
1 000 Kč dárek.

Soutěž o poukázku 
v hodnotě 500 Kč.

15% sleva 
na celý nakup 

+ soutěž 
o 3 náramky

Soutěž a tombola 
o 3 poukázky na 

500 Kč.

WORKSHOPY

RELAXAČNÍ
ZÓNA

WORKSHOPY

2.
PATRO

CAFE BEZ STRESU

WORKSHOPY

INDIVIDUÁLNÍ 
KONZULTACE

REGISTRACE 

30% sleva 
na novou 

dámskou kolekci.

CAFE INFINITY

Prodej dárkových 
předmětů 

podnikavých žen.

Osobní konzultace 
s dermatologem 

z Derma Medical Clinic. 
Navíc dárek v podobě dotazu 
na www.ulekare.cz/poradna 

v hodnotě 199 Kč zdarma 
po zadání kódu 

ZENYPLZEN

PÓDIUM



 Můj manžel mi často říká, že mi závidí, že dělám práci, která mě baví. Já mu říkám, že on může být šťastný 
za to, že takovou práci dělám. Má jistotu, že spolupracuji převážně se ženami a také že jsem spokojená 
žena, a to je známá rovnice = spokojené dítě a spokojený muž. Ale všechny moc dobře víme, že ta cesta 
nejenom ke spokojenosti je někdy trnitá, a to, co tak lehce ztrácíme, často hodně dlouho pak hledáme… 
naše sebevědomí.

A věřte nebo ne, ale právě v období ztraceného sebevědomí jsem si vymyslela projekt ŽENY s.r.o. a o to 
větší výzva to byla! Ale věděla jsem, že jestli mně a dalším ženám může něco pomoci, pak je to právě sdílení 
zkušeností, vzájemná inspirace a prostor, kde se mohu vyjádřit a mít se na koho obrátit. 

Začalo to komunitním webem www.zenysro.cz, pokračovaly jsme coworkingovými Pracovnami ŽENY s.r.o. 
a o dva roky později přišel nápad na setkání na podporu ženského sebevědomí DEN, KDY SE BUDU MÍT 
RÁDA. Naprosto přesně si pamatuji každou ženu, která přišla s rozzářeným úsměvem a nadšením „Já chci 
být s vámi!“ 

Pamatuji si i první setkání s Marcelou, která mě pozvala do Plzně okouknout prostory, 
kde by mohla vzniknout jedna z našich Pracoven ŽENY s.r.o. Nejenom Marcela, ale 
hned i ten prostor mě úplně nadchnul! Odvedla s Vlaďkou neuvěřitelný kus práce, 
z vybydleného bytu udělaly nádherný prostor, který dýchá domovem a kde to dnes žije!

Jsem ráda, že i naše setkání DEN, KDY SE BUDU MÍT RÁDA se dostalo za hranice 
Prahy a setkáváme se dnes v Plzni! Pevně doufám, že i tady se nám všem společně 
podaří vytvořit den pro nás, pro všechny ženy, bez ohledu na to, zda své sebevědomí 
hledáme a chceme pomoci, anebo naopak zdravým sebevědomím můžeme inspirovat 
ostatní. 

A tak nám všem nadále držím pěsti!

Eva Čejková Vašková

první ŽENA s.r.o.  

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Jsme-li zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse a tím 
pádem na našem sebevědomí. Člověk s nízkou sebedůvěrou se porovnává s druhými lidmi a považuje se 
za méně schopného, méně úspěšného, méně lásky-hodného a vůbec horšího. Pojďte si s námi v Den, kdy se 
budu mít ráda připomenout, že pro šťastný a spokojený život je důležité mít se rády takové, jaké jsme: uvnitř 
i vně a že každý je dokonalý ve své jedinečnosti.

V Pracovně ŽENY s.r.o. Plzeň jsme připravené pokračovat v podpoře vašeho sebevědomí po celý rok. 
Realizujeme nejrůznější možnosti setkání v podobě kurzů, seminářů, workshopů, formálních i neformálních 
setkání a jejich aktuální nabídku najdete na webu www.pracovnaplzen.cz. 

Dalším naším cílem je pomáhat ženám v začátku podnikání. Jsme vám k dispozici při osobních konzultacích 
s našimi odborníky, nebo se můžete inspirovat příběhy na webu www.podnikavazena.cz. Zde vám můžeme 
také pomoci se zviditelněním vašeho podnikání a zároveň váš byznys podpořit fi nančně 
v rámci soutěže Podnikavá žena roku 2018. 

Při budování zdravého sebevědomí je 
toti ž důležité zaměřit se na pozitivní cíle 
v budoucnosti, nezaobírat se již tím, co se nám 
v minulosti nepodařilo. 

Nebojme se nových začátků, mějme víru v sebe 
a postupně začneme vidět lidi se stejnými 
prioritami. Rády vám budeme při budování 
oporou.

Držíme vám pěsti! 

Marcela a Vlaďka 

TESTUJ.T


