Rozhovor s paní Hanou Adamcovou
majitelkou firmy ŠANAMI, Týniště nad Orlicí
Paní Hana Adamcová je zkušenou podnikatelkou a maminkou dvou dětí (ve
věku 8 a 4 roky). Bydlí a podniká v Týništi nad Orlicí.

Co Vás vedlo k zahájení podnikání?
V podstatě náhoda! Díky vlastní poptávce po šátku na nošení dětí pro mé
první dítě jsem objevila nedostatkové zboží na trhu a rozhodla se sama šátky šít a prodávat. Na první
inzerát jsem prodala 20 šátků! A tak začalo mé podnikání.
Podnikala jste již před mateřstvím?
Ne podnikání přišlo až s prvním mateřství.
Jak dlouho již podnikáte a v jakém oboru?
Podnikám již 9 let. Naší činností je výroba a prodej šátků na nošení dětí, dále přírodní kosmetika,
přípravky na eko-praní a široký sortiment potřeb pro těhotné maminky a děti od narození do školního
věku.
Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Moji pracovní dobu nelze přesně určit, každý den přizpůsobuji aktuální situaci – dětem a zákazníkům.
Každé ráno obstarám nejdříve děti, v pracovní den je vypravím do školy a školky, pak vyřídím maily,
zabalím balíky. V odpoledních hodinách pracuji s dětmi, jelikož se jedná o sortiment jim blízký,
pomáhají mi s prezentací výrobků zákazníkům a jsou pro mne stálou inspirací.
Jste matkou malých dětí, kdo o ně pečuje, když pracujete?
Dopoledne jsou ve škole a školce, odpoledne když je zapotřebí pohlídá babička či manžel.
Pomáhá Vám s domácností Váš partner?
Ano a nejen v domácnosti, ale i v podnikání je mi velkou oporou.
Zdá se Vám těžké pracovat/podnikat a zároveň se starat o děti a domácnost?
Naopak v tom vidím spíše výhody – můžu si zorganizovat svůj čas, nemusím být limitovaná pracovní
dobou. Cítím se takto svobodná a jsem stále s dětmi.
Myslíte si, že narození dítěte ovlivní kariéru ženy, případně jakým způsobem?
Určitě, díky narození dítěte přehodnotí své priority, změní náhled na svět a zvýší si sebevědomí.
Myslím si, že když jsem zvládla porodit a vychovat své dvě děti, tak už zvládnu cokoli!

Souhlasíte s názorem, že mateřství přispívá k osobnímu rozvoji ženy, dodá jí mnoho cenných
kompetencí, které může využít i v pracovním životě?
Určitě souhlasím. Získává např. organizační schopnosti, schopnost pracovat pod stresem a zvládat
více činností najednou.
Zbývá Vám alespoň někdy čas na sebe?
Umím si ten volný čas pro sebe najít – je to potřeba, jinak bych asi „vyhořela“!
Nastaly u Vás někdy okamžiky, kdy jste chtěla podnikání ukončit?
Jistě krize jsou. Sílu mi bere hlavně nepochopení okolí a nečekané a nekalé chování konkurence.
Vzpomínám si také na hodně těžké období, kdy jsem ještě šátky sama šila po nocích mezi kojením
syna. Dalo se to vydržet jen pár měsíců a nakonec jsme se rozhodli na šití sjednat švadleny.
Jaké kompetence musí mít dle Vašeho názoru matka – podnikatelka?
Musí mít sebedisciplínu a musí si pevně nastavit své priority. U mě jsou to na 1. místě děti, na 2. místě
zákazník. Domácnost musí někdy počkat! Není možné zvládat vše na 100%.
V dnešní době se hodně hovoří o problematice sladění rodiny a zaměstnání. Vnímáte podnikání
jako jednu z možností, jak sladit rodinu a zaměstnání?
Každopádně.
A závěrem bych Vás ráda požádala o radu pro ženy, které začínají podnikat nebo o zahájení
podnikání přemýšlejí.
Doporučila bych jim, aby dělaly to, co je naplňuje a baví, co jim říká jejich srdce. Aby se nebály to
zkusit a nečekaly, že příležitost jim sama přijde, ale aby jí šly naproti. Svět potřebuje aktivitu. Avšak
nejsem přítelem dluhů a podnikání za každou cenu na úkor dětí.

Děkujeme za rozhovor a za inspiraci.

http://www.sanami.cz/

Rozhovor připravila Ing. Hana Prokopová, stážistka občanského sdružení
ŠANGRI-LLA o.s., Vamberk

