
Č E S K Ý  U M  -  Č E S K É  N Á P A D Y

Č E S K É  P R O D U K T Y

13:00 - 13:30   WELCOME DRINK

    PŘIVÍTÁNÍ

13:30 - 13:40   Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění Českých Podnikatelek
13:40 - 13:45   Jan Dvořák, člen představenstva SIKO

ČSOB    Digitalizace šetří čas i peníze

13:45 - 14:00   Tomáš Suchánek, ředitel pobočky FIB České Budějovice

TALK SHOW   ČESKÝ UM - ČESKÉ NÁPADY - ČESKÉ PRODUKTY

14:10 - 15:10   

GABRIELA HRDINA, Utukutu s.r.o.

Příběh Gabriely je příběhem úspěchu, který se zrodil zcela nečekaně. Spolu s kamarády truhláři vyrobili dře-
věnou balanční pomůcku, která dětem pomáhá zábavným způsobem cvičit doma. Inspiraci našli v zahraničí, 
ale na českém trhu podobný produkt nebyl. Hračka a fyzioterapeutická pomůcka v jednom, kterou nazvali 
jednoduše houpací prkno, se během krátkého času stala prodejním hitem. A nejen v Česku. Nyní již vyrábí 
několik pohybových produktů. Snaží se tak nadále podporovat rodiny ke zdravéhu tělesnému růstu, rozví-
jení hrubé motoriky, k tréninku rovnováhy a koordinaci u dospělých i jejich dětí. A to hlavně hravou formou.

JOZEFÍNA RŮŽIČKOVÁ, Džemy a marmelády Rose Garden

Jozefína pracovala 10 let jako marketingová specialistka ve fi rmě Nestlé. Poté se rozhodla jít vlastní cestou, 
aby byla co nejvíce se svými dětmi v Prachaticích, kam se po svatbě za manželem přestěhovala. Uvařila po-
merančovou marmeládu a poslala ji do soutěže ve Velké Británii. Hned napoprvé Jozefína Růžičková, která k 
vaření marmelád zběhla od rozjeté kariéry v korporátní fi rmě, získala dvě bronzové medaile. Dva roky poté 
obdržela ve stejné soutěži již dvojitou zlatou medaili a 5 dalších zlatých a v další prestižní gurmánské soutěži 
Great Taste nejvyšší možné ocenění za fíkový džem s hruškami a karibským rumem a několik dalších oce-
nění. Dnes dodává svoje džemy a marmelády do menších regionálních obchůdků, kaváren nebo penzionů, 
prodává na vybraných farmářských trzích nebo food festivlech. Je maminkou dvou dětí.

VĚRA VÁVROVÁ, VAVI

Osmadvacet let stojí v čele fi rmy VaVi, která se zabývá šitím košilí. Výrobna fi rmy je od samotného začátku ve 
Vimperku, v Českých Budějovicích a v Praze pak má prodejny. S šitím košilí začínala doma doslova na koleni. 
Pak měla dílničku v garáži a dnes už má ve Vimperku celkem osmnáct zaměstnanců. Košile vimperské fi rmy 
mimo jiné nosí čeští olympionici, bývalý prezident Václav Klaus. Spolupracují s českou značkou Pietro Filipi.

TEREZA HAVRLANDOVÁ, Lifefood

Ve č tyř iadvaceti letech prodě lala vá ž ný  ú raz, který  jí  změ nil ž ivot. Než  by si stě ž ovala na osud, zač ala ještě 
během studií na univerzitě radě ji podnikat a v roce 2006 založ ila vlastní  fi rmu na vý robu zdravý ch potravin. 
Zadluž ila se a pracovala i š estná ct hodin denně . Společ nost Lifefood, vyrá bí  podle vlastní ch receptů  a pro-
dá vá  raw tyč inky, suš enky, alternativy peč iva, č okolá du a mnoho dalš í ch vý robků , které  vyvá ž í  do ví ce než  30 
zemí  svě ta. Vš e je v bio kvalitě , bezlepkové , bez cukru, ztužených tuků, plnidel č i aditiv. 

KAREL HAVLOVIC, VitaJuwel

V podnikatelském příběhu Karla Havlovice se zrcadlí jeho vlastní osobní vývoj. Do roku 2008 se pohyboval 
v automobilovém prostředí, kde se mu podařilo vybudovat jednu z velice známých společností západočes-
kého kraje. S postupujícím duchovním uvědoměním dostávalo jeho podnikání zcela nový směr a razantní 
proměnou prošly také jeho priority. Zasadil se o dostupnost ekologických produktů pro svoji klientelu a 
následně před sebe postavil další výzvu - ve výhradním zastoupení uvedl na český a slovenský trh rakous-
kou značku VitaJuwel a s ní naprosto ojedinělou metodu ošetření kohoutkové vody: revitalizaci přírodními 
drahokamy. Jeho sen probudit ve společnosti povědomí o nesmírném vlivu čisté vody na lidské zdraví získal 
s VitaJuwel jasnou podobu a je realizován.

HELENA HARABINOVÁ, my.pled

Příběh Heleny začal už na VŠST v Liberci, na kterou šla proto, že jí vždy zajímala moda a vše kolem ní.  Řízením 
osudu se ale pak věnovala 2O let průzkumu trhu a reklamě.  Až na sklonku minulého roku, kdy jí oslovila její 
známá a zakladatelka značky my.pled Kateřina Samková, se její dětský sen stal skutečností a ona se jako spo-
lumajitelka úspěšné start up fi rmy, vrátila k tomu co miluje nejvíc, k módě. A to k modnímu doplňku, plédu, 
který byl na desítky let zapomenut a teprve v poslední době se znovu dostává na výsluní díky své praktič-
nosti, elegantnosti a ženskosti. Společnost my.pled je jedinou společností nejen v čechách, ale i v Evropě, 
která se specializuje na tento produkt a která jej vytváří od A do Z. Dnes v kolekcích této značky najdete přes 
více jak 30 střihů a více jak 10 způsobu zapínání. my.pled je pro ženy i muže všech věkových kategoriíí, které 
se nechtějí jen oblékat, ale chtějí se i vznášet.

15:10 - 18:00   SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ S OBČERSTVENÍM

    Degustace Lifefood & VitaJuwel

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

VE SPOLUPRÁCI

Využijte unikátní příležitost potkat se a hovořit s předními odborníky v přátelské komorní atmosféře.
Součástí setkání je občerstvení a volná diskuze. Investovaný čas se Vám rozhodně vyplatí.

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK STOJÍ NA VAŠÍ STRANĚ.
Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

VIP pozvánka je určená pro 1 osobu a je bezplatná. Vzhledem k tomu, že kapacita míst je omezená, doporučujeme registraci
co nejdříve a přes on-line odkaz. Po naplnění kapacity prostor nebudeme moci další registrace potvrdit. Účast bez registrace není možná.
Pro více informací kontaktujte Agenturu Helas s.r.o., na telefonním čísle 220 570 708 nebo přes email helas@helas.org

sídlo společnosti SIKO (u Globusu)
České Vrbné 2376,
České Budějovice

5. 9. 2018

Vás zve na

na regionální setkání ...

2018 KDO PODPORUJE ČESKÉ PODNIKATELKY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZAKLADATEL

HLAVNÍ PARTNER

 

ODBORNÝ GARANT

ZÁŠTITA A PARTNER

AUDITOR

GENERÁLNÍ PARTNER

BYZMAG
MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

AGENTURA HELAS

PARTNEŘI


