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Květuše Hellmichová,
zdroj: archiv K. Hellmichové

V roce 1987 jsem ihned po maturitě nastoupila do
zaměstnání ve státním podniku. V dubnu roku 1990
se mi narodil syn Ondřej. Ke konci rodičovské
dovolené jsem se rozhodla, že se do předchozího
zaměstnání již nevrátím. V roce 1992 jsem tedy
začala podnikat a to v oblasti vybavování a
interiérů. Byla to krásná doba. Všichni dychtili po
něčem novém a krásném a tak jsem se do tohoto
podnikání vrhla po hlavě „jen“ se středoškolským
vzděláním a citem pro tento obor. Díky „díře“ na
trhu v této době a jednoduchosti zahájit podnikání
se mi skutečně dařilo. Spolu se svým manželem a
jeho kolegou jsme za pár let měli již několik firem
se zaměřením na interiéry a stavební činnost. Po
deseti letech jsem však začala cítit únavu a chuť se
nějak vymanit z vytvořeného kolosu a dělat něco
jiného.

Od roku 2002 jsem jako OSVČ prováděla
inženýrskou
činnost
v investiční
výstavbě. Pracovala jsem jako dozor na
stavebních zakázkách v oblasti finančního
čerpání a dohlížela jsem na dodržování
smluvních podmínek. V roce 2004 jsem si
ještě k této činnosti přibrala jednu, která
byla spíše srdeční záležitostí, než
podnikatelským projektem. Začala jsem
provozovat plavání kojenců, batolat a
dětí předškolního věku v pronajatém
bazénku
v Litvínově
v prostorách Studie rekonstrukce provozovny v
polikliniky,
který
kdysi
sloužil Litvínově, zdroj: archiv K. Hellmichové
k rehabilitaci. V roce 2006 jsem po narození své dcery Marie Anny trochu
omezila práci spojenou se stavebnictvím a více jsem se věnovala práci
s dětmi.
V roce 2008 jsem stavebnictví
opustila úplně. Zůstal mi jen
„bazének“.
V této
době
jsem
kompletně
zrekonstruovala
prostory, ve kterých byl bazének
pro plavání kojenců, batolat a dětí
předškolního
věku
umístěn
a
rozšířila jsem je ještě o saunu,
solárium, masáže, prostor pro
hlídání dětí apod.
Klub Kapka, provozovna v Litvínově,
zdroj: archiv K. Hellmichové
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V roce 2009 jsem rozšířila své
podnikání
o
společnost
s ručením
omezeným
nazvanou KLUB KAPKA s.r.o.
Tato společnost od roku 2010
ve svých vlastních prostorách
na Praze 5 na Barrandově
nabízí plavání kojenců, batolat
a dětí předškolního věku.
Klub Kapka, provozovna v Praze, zdroj: archiv K. Hellmichové

V roce 2010 jsem si uvědomila, že díky svým
zkušenostem z podnikání, práce s lidmi a dětmi,
bych je ráda využila i v práci pro město Litvínov.
Proto
jsem
se
rozhodla
kandidovat
v komunálních volbách jako nezávislá kandidátka
za SNK ED. Po volbách na podzim roku 2010
jsem se stala zastupitelkou Litvínova a snažím se
co nejlépe ovlivňovat dění ve městě Litvínov. Při
své práci zastupitelky se snažím dbát na
Diskuse zastupitelů města Litvínov,
udržitelný rozvoj Litvínovska.
zdroj: www.homerlive.cz

Na počátku roku 2012 jsem spolu se svým manželem založila obecně
prospěšnou společnost nazvanou PRO LITVÍNOV o.p.s. a
působím v ní na pozici ředitelky. Vždycky jsem měla úctu
k lidem, kteří dělali dobro a to v jakékoliv podobě. Chtěla
jsem také nějak přispět, a protože jsem patriot, pomáhat ve
svém městě mi přišlo nejlepší. Naše společnost podporuje
zlepšování životního i pracovního prostředí ve městě,
projekty zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství a
v neposlední řadě podporuje také oblast školství a kultury.
Logo PRO LITVÍNOV o.p.s.,
zdroj: archiv K. Hellmichové

A jak říká můj manžel, abych se opravdu ani chvilku nenudila, založila jsem
v září roku 2013 ještě spolu s dvěma kolegyněmi a kamarádkami sdružení,
dnes již spolek nazvaný WomenNet. V tomto našem „dámském klubu“ jak
říkáme, sdružujeme ženy podnikatelky, manažerky, ženy ve vedoucích
pozicích ve veřejné i privátní sféře a
ženy, které se na takové pozice
připravují. Nejedná se však v žádném
případě o feministické hnutí. Náš klub
vznikl na základě potřeby předávat si
co nejvíce informací v jeden čas,
v jednu dobu a nejlépe na jednom
místě. Snažíme se našim členkám co
nejvíce informací předat přímo na
našich zasedáních.
Z jednání spolku WomenNet,
zdroj: www.e-mostecko.cz
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Zde získávají informace z úřadů práce například o možnostech dotačních míst
a o právě „běžících“ programech a projektech v oblasti politiky
zaměstnanosti, o daňových změnách či změnách v zákonech. Zároveň
chceme ženám přivádět na setkání osobnosti ze všech oblastí našeho života,
které mají svůj osobní příběh, nebo se třeba dokázaly poprat s osudovou
fackou v podobě nemoci, úrazu apod.
Snažím se patřit mezi ty, které to všechno zvládají, ale bez zázemí své
úžasné rodiny, skvělého manžela, dětí, fungujících babiček by to asi nešlo,
nebo možná šlo, ale podstatně hůř. Proto radím všem potenciálním
podnikatelkám, aby využívaly všechny možné cesty a zdroje, které jim
mohou vypomoci s péčí o rodinu nebo při podnikatelské činnosti.

Rodina - má opora, zdroj:
archiv K. Hellmichové

Kontakt:
Květuše Hellmichová
Husova 130, 436 01 Litvínov
Provozovna: Žižkova 151, 436 01 Litvínov
Email: kvetahellmichova@seznam.cz
Tel: 777 737 751
KLUB KAPKA s.r.o.
Voskovcova 1130/26, 150 00 Praha 5
Web: www.klubkapka.cz
Email: klubkapkasro@seznam.cz, klubkapka@seznam.cz
Tel: 777 141 772
PRO LITVÍNOV o.p.s.
Žižkova 151, 436 01 Litvínov
Web: www.prolitvinov.cz
Email: info@prolitvinov.cz
Tel: 777 412 751
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