Štěpánka Hüblová – Květinka U Štěpánky
Po skočení SŠES v Mostě jsem nastoupila do svého
prvního zaměstnání do Chemických závodů (dnešní
Unipetrol RPA s.r.o.), kde jsem do roku 1991 pracovala
v jako ekonomka. Tato práce mě však příliš nebavila,
ale zřejmě nebýt roku 1989, asi bych tam pracovala
dodnes.

Štěpánka Hüblová,
zdroj: archiv Š. Hüblové

V roce 1991 jsme byli navštívit manželovo rodiče v
Jirkově a při procházce městem jsme našli krásné
květinářství. Na tehdejší dobu bylo velmi moderní a
hlavně plné květin, což tenkrát nebylo příliš obvyklé,
zejména
ne
v regionu
Ústeckého
kraje.
Záhy jsme zjistili, že známe majitele a tak jsme se
domluvili, že bychom si takový obchod otevřeli společně
v Litvínově.

V říjnu 1991 se tak také stalo. Bohužel naše spolupráce vydržela pouze půl roku,
neboť naše představy o podnikání se s tehdejším spolumajitelem značně
rozcházely. Je nutné podotknou, že jeho „květinka“ již více než 10 let neexistuje
a to mi dává sílu a naději v tom, že náš směr a férový způsob podnikání je
udržitelný.
Začátky po odchodu spolumajitele byly velmi těžké,
nebyly žádné aranžérské kurzy a vše jsem se učila
za pochodu. Do té doby jsem neměla ani tušení,
kolik práce se skrývá za prací s kytičkami. Navíc v
té době nebyla konkurence, takže prvních 8-10let
podnikání bylo velmi hektických.
Do práce byla vlastně zapojena celá rodina, hodně
mi pomáhala moje maminka, jak v práci, tak s
dvěma tehdy malýma dětma.
Webová prezentace Květinky „U Štěpánky“
www.kvetinka-jh.cz, zdroj: archiv Š. Hüblové

V roce 2011 jsem otevřela v Litvínově ještě malý krámek s dárkovými předměty
v „Provence“ stylu a jsem ráda, že naši zákazníci i odtud odchází spokojeni.
Spousta se jich přijde jen pokochat, ale i ti se potom vracejí pro dárky, které
raději koupí u nás než v anonymním marketu bez obsluhy.
V roce 2013 jsem byla oceněna zvláštní cenou Okresní hospodářské komory Most
v rámci vyhlášení nejlepších podnikatelek v regionu Litvínovska a Meziboří
v projektu „Příležitost“, což mě velmi potěšilo, vážím si tohoto ocenění a
potvrdilo se mi, že mých 22 let práce nebylo marné a že způsob, jakým vedu
naší rodinnou firmu, je správný.
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Štěpánka Hüblová obdržela zvláštní cenu OHK Most v soutěži
nejlepších podnikatelek Litvínova a Meziboří za rok 2012;
zdroj: Projekt Příležitost (www.lvsprilezitost.cz)

Dnes je situace pro malé podnikatele velmi těžká a
složitá, obzvlášť v našem regionu Litvínovska a
Ústeckého kraje. Já však i přesto věřím, že lidé stále
ještě dokáží ocenit osobní přístup a kvalitu nad
masovým
prodejem
v hobby
marketech
nebo
hypermarketech.
Od začátku podnikám se svým manželem. Společně
vedeme firmu, nebere květinku ani „Provence“ obchod
jako „moje“ podnikání, ale jako „naše“ podnikání a náš
„zájem“. Můžeme společně probírat strategie rozvoje,
naše úspěchy či neúspěchy, kam chceme směřovat a
jak firmu vést do budoucna. Díky těmto mým zkušenostem bych chtěla doporučit
ženám, které si příliš nevěří a bojí se
samostatně podnikat a vést firmu,
podnikejte
se
svými
nejbližšími.
Ideálně s manželem nebo partnerem.
Budete si blíž po všech stránkách a
spojením ženské a mužské síly jste
schopné ze sebe vydat i to, o čem ani
nevíte, že máte.

Štěpánka Hüblová ve svém království;
zdroj: Výjimečné ženy (http://www.lvsprilezitost.cz)

Kontakt:36 01 Litvínov - Horní Litvínov
Štěpánka Hüblová – Květinka „U Štěpánky“
Rooseveltova 587, 436 01 Litvínov
Web: www.kvetinka-jh.cz
Email: kvetinka.jh@seznam.cz
Tel: 476732474
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