Helena Zemánková Týřová – JAPEK, s.r.o.,
předsedkyně spolku WomenNet o.s.
Po maturitě na střední škole jsem začínala jako čerstvá absolventka ve
státním podniku Severočeské pekárny a
cukrárny. Volba na první zaměstnání byla
jasná, protože pekařství má v naší rodině
dlouholetou tradici. Byla jsem fakturantkou,
vymahačkou
pohledávek
i
průkopnicí
nasazování
počítačového
zpracování
pekárenské agendy v jedné osobě.
Novým prvkem v oboru byl po sametové
revoluci vznik mnoha nových obchodníků mimo
zavedené zákazníky ještě z dob plánovaného
hospodářství. Pro celou agendu zejména
distribuce tak bylo nutné upravit veškeré
postupy, ale také přístup k zákazníkům.
Helena Zemánková Týřová v kanceláři, odkud řídí pekárnu JAPEK;
zdroj: archiv H. Zemánkové Týřové

Díky nástupu do podniku na začátku 90. let jsem byla aktivně zapojena do
celé přeměny jednotlivých závodů státního podniku v soukromou
společnost v roce 1993. Tatínek měl odvahu v pravý okamžik zariskovat a
zpracoval úspěšný projekt na koupi pekáren ve velké privatizaci. Tím jsem
se nejen já, ale i celá naše rodina zapojila do soukromého podnikání a
řízení vlastního podniku.
Prožila jsem si celý proces nastavování nových účetních systémů,
kalkulací, kontroly i řízení technologických procesů pomocí počítačů. Celé
období pro mě bylo velkou a intenzivní školou v praxi, a ačkoliv jsem byla
velice mladá, získala jsem si důvěru rodiny i managementu firmy a
převzala jsem celý finanční úsek pekárny.
Po tomto počátečním hektickém
období přeměny státního podniku
na podnik soukromý jsem se
rozhodla
doplnit
si
potřebné
vysokoškolské vzdělání a při práci
vystudovala obor zaměřený na
autorské právo a průmyslové
vlastnictví
na
Metropolitní
univerzitě Praha. Vybírala jsem
obor, který v praxi upotřebím a
který bude pro naší rodinnou firmu
i mně přínosem.

Helena Zemánková Týřová se sestrou Blankou ve výrobě;
zdroj: archiv H. Zemánkové Týřové

Po intenzivním nástupu obchodních řetězců na konci 90. let na český trh
se velice změnilo celé prostředí maloobchodu a my jsme se museli učit
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s nimi spolupracovat. Úplně se změnila konkurence v oblasti prodeje
pekárenských výrobků i vnímání našich produktů. Celý trh s pekárenskými
výrobky a polotovary se dále proměňuje a my se snažíme být na změny
připraveni a reagovat na ně.
Od roku 2013 jsem jednatelkou naší rodinné firmy a pracuji na mnoha
nových projektech se svou sestrou a bratrem. Jedním z nich je například
sociální firma Fairway Services s.r.o., která se zaměřuje na vytváření
chráněných pracovních míst a zaměstnávání osob znevýhodněných na
trhu práce.
Osobnostmi, které mě v tomto procesu nejvíc ovlivnily, byli moji rodiče.
Tatínek je pekařem tělem i duší, neuvěřitelně technicky zdatný odborník
zanícený pro pečení. Maminka je dáma s nadhledem a moudrostí. Jejich
zásluhou naše rodina i rodinná firma skvěle fungují po všech stránkách,
máme se rádi a můžeme spolu pracovat a podnikat, což je obecně vzácný
jev.
Z profesního hlediska jsem hrdá na náš kvasový chleba vyráběný
z vitálního žitného kvasu tou nejtradičnější metodou. Za něj jsme získali
ocenění chléb roku v letech 2008 a 2009, ale každoročně se umisťujeme
mezi finalisty soutěže. Máme na kontě i řadu dalších ocenění včetně
čestného uznání hospodářské komory „Stejná šance – zaměstnavatel
2008“. Našich lidí ve firmě si opravdu vážíme. Podporujeme je v dalším
vzdělávání a oceňujeme zejména jejich loajálnost. Pracují u nás často celé
rodiny a lidé od vyučení až po odchod do důchodu.
Protože žijeme a podnikáme v Litvínově a jeho části Janov, ze které se od
konce 90. let stala sociálně vyloučená lokalita s velkým podílem sociálně
nepřizpůsobivých obyvatel, vysokou mírou nezaměstnanosti (až 60 %) a
dalších negativ jako je vysoká míra kriminality,
závislost na sociálních dávkách, rozhodla jsem
se (zejména po nepokojích v roce 2008) aktivně
působit v místní politice, aby se situace už
neopakovala a byla šance na zlepšení života i
podnikání v dané lokalitě. Od roku 2010 jsem
zastupitelkou za ODS v městském zastupitelstvu
a snažím se o rozvoj nejen firmy, ale i regionu
Janova a celého Litvínova.
V roce 2013 se mi dostalo nejvyššího ocenění
v Soutěži nejlepších podnikatelek měst Litvínova
a Meziboří za rok 2012. Ocenění si nesmírně
vážím a až do této soutěže jsem si ani
neuvědomila, kolik úžasných, podnikavých a
aktivních žen je v mém okolí. O to víc si cením
svého vítězství. I toto
Helena Zemánková Týřová vyhlášená podnikatelkou roku;
zdroj: Projekt Příležitost (www.lvsprilezitost.cz)
ocenění
ve
mně
vzbudilo touhu více se
zapojit do místních komunit a obecně prospěšných projektů. Sociální
zapojení a podpora našeho regionu je pro mě stále důležitější.
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Dnes kromě vedení rodinné pekařské firmy a zapojení do dalších
rodinných firem, aktivně působím v Zastupitelstvu města Litvínov, dále
v obecně prospěšné společnosti Pro Litvínov o.p.s., která aktivně zkrášluje
zákoutí města Litvínov a v neposlední řadě jsem i zakládající členkou a
předsedkyní spolku WomenNet o.s. Tento spolek sdružuje ženy a to jak
podnikatelky, tak i ženy ve veřejné správě či obecně ženy nepodnikající.
Jedná se o poradenskou a
vzdělávací organizaci, která se
v
širokém
spektru
svých
činností zaměřuje především na
práci s ženami. Základním cílem
spolku WomenNet je podpořit a
motivovat všechny ženy k
aktivnímu řešení jejich leckdy
složité životní situace, k jejich
většímu
zviditelnění
ale
i
ocenění jejich dlouholeté práce
a
vytvoření
širokého
regionálního networkingu.
Ženský spolek WomenNet o.s.; zdroj: archiv H. Zemánkové Týřové

Samotný spolek vznikl jako neplánovaný diseminační "produkt" velmi
úspěšného projektu "PŘÍLEŽITOST - slaďování pracovního a rodinného
života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří" realizovaného
v rámci OPLZZ, prioritní osy 3.4 – Podpora rovných příležitostí
(CZ.1.04/3.4.04/76.00204).
Mně osobně v podnikání nejvíce pomohla podpora od rodiny, zejména pak
od mého manžela. Rovněž mě motivuje a nabíjí práce se sestrou a
bratrem, která mě nabíjí a bez které si své podnikání neumím představit.
Podnikání mi dalo zejména svobodu. Zároveň, ale i velký pocit
odpovědnosti – za firmu, zaměstnance, odběratele, ale v neposlední řadě i
za společnost, region a město Litvínov.
Pro skloubení podnikání a rodiny musím intenzivně organizovat a
optimalizovat všechny činnosti, abych neztrácela síly a čas zbytečně.
Efektivní řízení volného času doporučuji všem začínajícím podnikatelkám,
aby vás podnikání tzv. nepřeválcovalo.

Kontakt:
JAPEK, s.r.o.
Podkrušnohorská 210, Litvínov 8 Janov
Web:www.japek.cz; www.japek.eu
WomenNet o.s.
Smetanova 483, Litvínov Horní Litvínov, 436 01
Email: h.tyrova@japek.cz
Tel: +420 608 448 884
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