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02_18_Oboustranná důvěra je v byznysu velmi podstatná

Veronika Brázdilová,  
generálna riaditeľka Xerox Česká republika, Slovensko a Maďarsko

„Nebýt mojí zvědavosti, nebyla bych tam, kde jsem teď,“ otvára rozhovor Veronika Brázdilová a jedným dychom 
dodáva, že viac ako vysoký manažment ju vždy lákalo študovať niečo kreatívnejšie, konkrétne choreografiu 
ľudového tanca. Osud to však zariadil inak a teraz je v spoločnosti Xerox ženou pôsobiacou na najvyššom poste 
v rámci regiónu strednej Európy.
O tom, aká je práca generálnej riaditeľky, ale i o tom, aké je pracovať pod jej vedením, sme sa rozprávali 
s Veronikou Brázdilovou, generálnou riaditeľkou Xerox Česká republika, Slovensko a Maďarsko a s Petrom 
Halmom, obchodným riaditeľom Xerox Slovensko. 
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Peter Halmo, obchodný riaditeľ Xerox Slovensko

02_18_Oboustranná důvěra je v byznysu velmi podstatná

Oboustranná důvěra je 
v byznysu velmi podstatná

Počas doterajšej úspešnej kariéry ste zastávali  vedúce 
manažérske  pozície vo  významných spoločnostiach ako 
napríklad Eurotel/Telefonica/O2, CCS, či SGS. Aká bola 
vaša cesta k úspešnej manažérke? Čo považujete 
za kľúčový moment alebo fakt pre váš kariérny postup? 

Veronika Brázdilová: Musím říct, že pracovat v této 
oblasti nebylo vůbec mým záměrem. Můj cíl nebylo budovat 
manažerskou kariéru, táhlo mě to k umění, konkrétně 
ke studiu choreografie lidového tance. Nicméně okolnosti 
mne poslaly zcela jiným směrem, začala jsem studovat 
ekonomii a zahraniční vztahy a mým prvním zaměstnáním 
byla pozice obchodního zástupce pro velké zákazníky 
v společnosti Eurotel. Tam jsem přičichla ke korporátnímu 
prostředí, a to mně začalo formovat směrem k manažerským 
pozicím. Následně, v průběhu 8 let, jsem se z pozice 
obchodního zástupce pro velké zákazníky posunula 
na ředitelskou pozici. To byl zlomový moment, komplexní 
zodpovědnost za chod celé společnosti, ne jen jedné části, 
mne přesvědčila, že právě tohle mne baví a rozhodně se řízení 
chci věnovat i dál. Cesta do čela českého a slovenského 
Xeroxu byla poměrně dobrodružná. Prošla jsem náročným 
výběrovým řízením a byl moment, kdy jsem si nebyla úplně 
jistá, jestli to zvládnu. Ale pro mě vlastní strach a obava 
jsou hnacím motorem. Zakousnout se, vydolovat ze sebe to 
nejlepší a risknout to. Největším nepřítelem každého z nás je 
vlastní strach. A to předávám dál i na svých mentoringových 
hodinách. Učím ženy se nebát, jít si zatím po čem touží, 
protože jedině tak si ověří, zda na to mají a skutečně je 
to baví. 

V spoločnostiach, ktoré sú zamerané na technológie 
a služby s nimi spojené, častejšie vídať mužov 
na vrcholových riadiacich pozíciách. Aké je postavenie 
ženy vo vrcholovej manažérskej pozícii v nadnárodnej 
spoločnosti? Má žena, špičková manažérka 
v nadnárodnej spoločnosti nejaké výhody oproti mužom, 
alebo je to skôr nevýhoda? 

Veronika Brázdilová:  Ženy na manažerských postech to 
mají trošku těžší. Nechci generalizovat, budu vycházet jen 
z mé vlastní zkušenosti. Já jsem se několikrát setkala s tím, 
že když se žena snažila prosadit nový projekt nebo myšlenku 
mezi muži, tak musela přijít s mnohem propracovanějším 
a detailnějším návrhem. Musela se tomu věnovat mnohem víc 
než kolegové, kteří své návrhy mezi sebou jenom v rychlosti 
prodiskutovali a odsouhlasili si to. Ženy nemají luxus té 
přirozené důvěry, kterou disponují muži k sobě navzájem, 
ale paradoxně i ženy vůči mužům. Jako bychom si ji musely 
vysloužit, vydřít, než si zasloužíme status té, co ví, co dělá. 
I já jsem musela všechno dělat precizněji ve větším detailu 
s více argumenty a ověřeními, často zbytečně a navíc. Když 
si zrekapituluji svůj pracovní život, mám pocit, že je to u       
většiny firem a korporací stejné. 

Je tento postoj iba otázkou času, a teda stretáva 
sa žena s takýmito situáciami len vtedy, keď si svoju 

pozíciu ešte len buduje, alebo musí svoje kvality 
dokazovať ešte aj vtedy, keď sa presadí a vybuduje si svoj 
manažérsky post? 

Veronika Brázdilová:  Myslím si, že je to tak pořád. 
Mými nadřízenými jsou muži, a tak trochu na nich pozoruji 
a vnímám to, že neumí se ženským elementem až tak úplně 
pracovat. Oni se v podstatě chovají tak, jak jsou obvykle 
zvyklí, přirozeně svému způsobu přemýšlení a vstoupí-li jim 
tam ženský element, často je to poněkud rozhodí.  

Pánové jsou mnohem větší pragmatici, což je i vědecky 
dokázáno. My ženy jsme více pocitové, emocionální, řídíme 
se intuicí. Často věci prostě víme. A to se špatně vysvětluje 
a ověřuje.  Neexistují na to důkazy a fakta. Proto musíme 
mnohdy k pocitu a emoci, přidat ještě racionální odůvodnění, 
tedy máme to o něco složitější.

Peter Halmo: Podľa môjho názoru je pri práci so ženami 

najpozitívnejšou zložkou práve tá ich spomínaná intuícia a 
emotívnosť. Je pravda, že muži sú oveľa väčší pragmatici a 
možno i preto nedávajú svoje emócie najavo. Samozrejme, 
všetci vieme, že toto je tvrdý biznis, ale niekedy je dobré, keď 
sú v ňom prítomné emócie, ktoré dokáže podať oveľa lepšie 
žena ako muž. 

Pre mňa osobne je práca s Veronikou úžasnou skúsenosťou 
a pripisujem to i tomu faktu, že je to žena. Viem s ňou riešiť 
veci na oveľa inej, ľudskej úrovni, napriek tomu, že sa neustále 
bavíme o biznise. Avšak biznis je o ľuďoch a ľudia sú plní 
emócií. Na to mnohí zabúdajú. Ak pracujete s ľuďmi, nesmie 
sa z vašej práce vytratiť ľudskosť. 
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Veronika Brázdilová, Peter Halmo a Petra Šebo, marketingová manžérka Xerox

 Ako veľmi je pre vás ľudskosť v biznise podstatná? 
Dalo by sa povedať, že je súčasťou i firemnej filozofie?

Veronika Brázdilová: Lídři na vysokých manažerských 
pozicích musí být velmi dobří psychologové, protože pracují 
s masou, kterou musí motivovat k tomu, aby následovala 
stanovené cíle. Tady pak platí pravidlo, že jak se cítí manažer, 
tak se cítí celá společnost. Takže pokud má člověk, lídr, 
lidský přístup, tak to potom firemní kultura odráží, lidi se 
k sobě chovají lidsky, víc spolu komunikují. Dynamika firmy 
je v tomhle případě úplně jiná, než když je v čele místo lídra 
manažer orientovaný slepě na výsledek. Pokud do byznysu 
dáte emoci, lidé vás přirozeně začnou následovat. Není 
to taková dřina a benefitují z toho všichni. Takže ano, je.  
Lidskost a osobní přístup jsou pro mě základem. Je statisticky 

dokázáno, že firmy, které vedou ženy, vykazují výraznější 
dlouhodobý růst. Možná i proto se řady žen ve vedoucích 
pozicích stále rozšiřují. Výhodou, kterou vnímám u žen, je 
také empatie a vědomí vlastní chybovosti. Já proto se svým 
týmem pracuji, chci znát jejich zpětnou vazbu na můj způsob 
vedení. Co nefunguje, se tak dá ihned napravit a nevznikají 
žádné třecí plochy. Moji kolegové se často shodují, že to 
se svými mužskými šéfy nikdy nezažili. Nyní to přirozeně 
přebírají a aplikují i ve svých týmech.

Peter Halmo: Mnohé spoločnosti a najmä ich vedenie robí 
veľkú chybu v tom, keď sa začnú orientovať viac na výsledky, 
ako na ľudí, ktorí ich majú vytvárať. Musíme si uvedomiť, 
že tí ľudia sú 8 hodín v práci, v náročnej práci, a jediné, 
čo potrebujeme voči nim zabezpečiť je to, aby sa v nej cítili 
dobre.

Povedali ste, že správny manažér musí byť v prvom 
rade veľmi dobrý psychológ. Čo pri vašej manažérskej 

práci považujete za najväčší úspech súvisiaci 
s prístupom k ľuďom? 

Veronika Brázdilolvá: Ráda bych to řekla na příkladu. 
Když jsem dostala na starost Maďarsko, nebudu lhát, první 
moment byl rozpačitý. Když jsem tam přišla poprvé, bála 
jsem se, že Maďaři budou nastaveni jemně negativně stylem: 
ok, máme šéfa ze zahraničí, budou nás spojovat s Českou 
republikou, ztrácíme samostatnost. Tu rezistenci týmu jsem 
tam hrozně cítila, a tak jsem se snažila jim vysvětlit, že to má 
smysl. Definovali jsme si jejich a mou roli, vysvětlila jsem 
jim, že mým úkolem je řídit vztahy s korporací, se zákazníky 
a jejich autoritu jim na lokální úrovni ponechávám úplnou. 
Je moc důležité nastavit si očekávaní hned na začátku, přiznat 
si, co jim mohu dát já a co oni mně. 

Teď, po dvou letech spolupráce vnímám maďarskou divizi 
jako moje dítě a popravdě, nedělá mi dobře, že s nimi nejsem 
tak často, jako s českým týmem. A víte co je výborné? Že oni 
to cítí stejně. A přesto, že nejsme v tak úzkém kontaktu, dnes 
již máme mezi sebou vybudovanou silnou vazbu a funguje 
nám to.

Ako ste už načrtli, ste generálnou riaditeľkou 
pôsobiacou vo svojej pozícii na troch rôznych trhoch  – 
Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Česi a Slováci 
sú síce veľmi blízki, avšak mentalitou a zákazníckymi 
zvyklosťami sú predsa len odlišní. Maďarská mentalita 
je určite ešte odlišnejšia od tých našich. Ak by ste mali 
pomenovať, v čom sú tieto tri trhy identické a v čom zase 
diametrálne odlišné. Aké by to bolo porovnanie? 

Veronika Brázdilová: Já jsem byla velmi pozitivně 
překvapená maďarským týmem a tím jak Maďaři fungují. 
Všichni mi říkali, že to budu mít hrozně těžké. Ale musím říct, 
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že Xerox tým je zřejmě výjimkou. Na mně Maďaři působí jako 
vojáci, armáda. Jim řeknete, co mají udělat a oni nepolemizují. 
Jednoduše to udělají. Což neznamená, že by nebyli dostatečně 
kreativní. Přicházejí i se svými nápady.  

Slováci, tak s těmi se byznys dělá trochu jinak. Řekla bych, 
že byznys tady je hodně vztahový, založený na emocích, 
temperamentu.  

Česká republika je zcela odlišná. Zákazníci v posledních 
letech začali tlačit strašně na cenu, jsou až lehce agresivní. 
A je potřeba být velký diplomat. 

A co mají všechny tři země společné? Všechny jsou 
neskutečně hrdé na vlastní autonomii.  To je hlavní důvod 

proč trvám na obchodním řediteli v každé zemi. Maďarský 
zákazník potřebuje Maďara jako zástupce obchodu firmy. 
A jak reaguje slovenský zákazník na českého obchodního 
ředitele…, tak to snad ani nemusím zmiňovat. Češi jsou 
v tomhle asi nejtolerantnější, ale ani v Česku to nedělá dobrotu. 

Peter Halmo: Každá krajina má inú mentalitu a naozaj, 
povedzme si na rovinu, Slováci sú hrdí Slováci, Česi hrdí 
Česi a Maďari hrdí Maďari. Veronika musí nielenže doručiť 
ciele a pracovať s ľuďmi, ale ku každej krajine pristupovať 
individuálne. To, že sa jej to darí, je v jej ľudskosti, v tom, 
že ľudia vidia jej schopnosť pracovať v rámci troch krajín 
a predsa ich spájať. Vynikajúce výsledky a ocenenia, ktoré 
dostala v rámci minulého roku sú toho nemalým dôkazom. 
Ak by bola manažérkou, ktorá rozpráva sama za seba a pozerá 
iba na svoje ciele, tak by nikdy nedokázala zlúčiť všetky 
3 krajiny tak, ako to robí.

Aké úspechy sa vám podarilo dosiahnuť v rámci vášho 
štvorročného pôsobenia vo firme Xerox? 

Veronika Brázdilová: V rámci regionu, pod který spadáme 
(střední Evropa, Izrael, Turecko, Řecko) jsou měsíčně, 
kvartálně i ročně na základě finančních výsledků vyhlašovány 
nejlepší země. My jsme v loňském roce získali ocenění téměř 
za každý měsíc, za 3 čtvrtletí ze 4 a samozřejmě, i za celý rok. 

Ceny jsme sbírali i za jednotlivé linie. Pyšníme se nejlepším 
finančním týmem, manažerem v oblasti grafické komunikace 
a já jsem byla oceněna na úrovni celé divize International 
Operations jako nejlepší generální manažer. Jedním 
z největších ukazatelů toho, že je firma zdravá, je i to, 
že vykazujeme růst ve všech byznysových liniích. Před 
4 lety, když jsem do své funkce nastoupila, definovali 
jsme si dlouhodobou vizi být respektovanou a inspirativní 
společností a musím říct, že se nám to daří. V roce 2016 jsme 

odstartovali skvělou marketingovou kampaň na podporu 
prodeje produkčních zařízení Čas i peníze. Začali jsme s ní 
v Česku a nyní ji rozjíždíme i na Slovensku. Funguje nám 
skvěle: v roce 2017 jsme narostli o 94 % v revenue v prodeji 
produkčních zařízení a o 31 % v počtu předaných zařízení. 
Mluvili o ní nejen zákazníci a naši partneři, ale dokonce jí od 
nás pomalu přebírají i ostatní země. To je pro mě znamením, 
že jsme pro druhé inspirací. Zároveň možnost kampaň 
realizovat neuvěřitelně stmelila můj tým. Je skvělé vidět, jak je 
to baví a jak vymýšlejí další a další možnosti, jak jít ještě dál.

Je podľa vás kreativita a otvorenosť firmy jedným 
z kľúčových úspechov i na takom trhu, ako je trh 
s technológiami? 

Veronika Brázdilová: Určitě ano. Samozřejmě, i my 
fungujeme v určitých mantinelech, v rámci kterých se 
musíme pohybovat a když je jemně překročíme, je na mně, 
abych to obhájila před korporací. Pro mě byl těžký oříšek 
tohle překousnout v době, když jsem nastoupila do Xeroxu. 
Tady lidi fungovali jenom v stanovených mantinelech 
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a o nějaké kreativitě nebylo ani řeči. Vysvětlila jsem jim, že 
když to takhle půjde dále, konkurence nás zničí, protože, 
povězme si otevřeně – stroje a servis jsou ve všech velkých 
firmách na špičkové úrovni a jediné, co nás může odlišit, 
je právě přístup a myšlení, které máme ve svých rukách. 
Než jsme prošli úplnou transformací, trvalo to 3 roky a byl 
to pekelný proces. Ale stálo to za to, protože nám to přináší 
výsledky v podobě růstu, ocenění a nezaměnitelné dynamiky 
a atmosféry, která teď u nás vládne.

Rozprávali sme sa o tom, ako je potrebné pristupovať 
k svojmu tímu pre dosiahnutie čo najväčších úspechov. 
Ako však treba pristupovať k zákazníkovi dneška? Aký 
je súčasný zákazník na trhu s technológiami?

Veronika Brázdilová: Zákazník dneška? Je velmi 
náročný. Jeho očekávání jsou někdy až nesmyslně vysoká 
a tlak na cenu enormní. Je pak hodně těžké skloubit jeho 
požadavky na kvalitu s cenou, kterou požaduje. My říkáme 
ok, můžeme jít na cenu, ale potom nemůžeme dát kvalitu, 
kterou očekáváte. V dnešní době je řídit profitabilitu firmy 
ta největší výzva.  

Peter Halmo: Práve kvôli tomu v našich obchodných 
tímoch zdôrazňujeme fakt, aby ľudia nepozerali iba na predaj 
samotného zariadenia, ale na poskytovanie riešenia ako celku.

Aký bol rok 2017 pre spoločnosť Xerox a čo očakávate 
od roku 2018? 

Veronika Brázdilová: Rok 2017 byl pro nás naprosto 
skvělý. Laťku máme vysoko. Takže nás v roce 2018 čeká 

spousta výzev. Naše priority pro letošní rok jsou však jasné. 
Jednou z nich je, samozřejmě, prodej zařízení. Klíčové je pro 
nás udržet růst a zároveň bychom moc rádi v letošním roce 
instalovali úplně první inkjetovou technologii v Čechách 
a na Slovensku. Inkjet přináší do polygrafie zcela nové 
možnosti a my věříme, že najdeme zákazníka, který je na tuto 
novou cestu již připraven.   

Druhou klíčovou aktivitou je pro nás Slovensko jako 
takové, které má podle mého názoru neuvěřitelný potenciál. 

V posledních 2 letech jsme zastabilizovali tým, nastavili 
obchodní strategii, máme nové lidi, skvělý marketing, skvělou 
kampaň a s tímto balíčkem chci vytěžit na slovenském trhu 
co nejvíce. 

Třetí jsou služby. Stroje jsou stroje, ale to, co nad ně umíme 
postavit, to je to, co je naším opravdovým zlatem. Kancelářská 
řešení totiž dokáží společnostem ušetřit až 25 % na přímých 
i nepřímých nákladech. Efektivně nastavené tiskové prostředí, 
zoptimalizovaná tisková flotila, doplňování spotřebního 
materiálu, propojení tiskárny přímo s firemními systémy, 
vytěžování dokumentů, marketingové tisky… To všechno 
z nás dělá partnera pro vaši chytrou kancelář a pro váš 
byznys. Každé zařízení z našeho portfolia je totiž chytré. To je 
novinka od loňského roku. Díky novému portfoliu se nám 
otevírají zcela nové možnosti, jak pomoci řešit zákazníkovi 
problémy s administrativou a zpracováním dokumentů.

Peter Halmo: Z obchodného hľadiska je veľmi dôležité 
spomenúť, že Xerox sa chce zameriavať na digitalizáciu. 
Chceme porozumieť zákazníkovi nielen čisto v printovom 
segmente, ale taktiež uľahčiť mu prácu z  procesného 
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hľadiska, či už sa bavíme o  marketingovom sektore, 
finančnom alebo IT sektore. Mnoho ľudí si neuvedomuje, 
že tlačiareň už ani zďaleka nie je len o tlačení, ale o tom, 
že prostredníctvom dobrých systémov vieme pomôcť 
i ostatným oddeleniam – pozrieť sa napríklad na zníženie 
nákladov, či na produktivitu ľudí.  

Xerox je spoločnosť s ikonickým významom, ktorá 
stojí za vznikom množstva unikátnych technológií. 
Niektoré technológie značky dali názov samotnej 
činnosti. Veď niektorí ľudia dodnes nekopírujú 
dokumenty, ale ich napr. xeroxujú. Možno i práve 
preto je náročnejšie transformovať ich predstavy o tom, 
čo všetko vaša spoločnosť dokáže ponúknuť. Čo teda 
okrem klasických printových zariadení dokážete svojim 
zákazníkom ponúknuť?  

Veronika Brázdilová: Málokdo ví, že se zabýváme 
i vytěžováním dat, naskenujeme fakturu například, 
vytáhneme všechny pro vás podstatné informace a vložíme 
je přímo do vašeho účetního systému. A vy nemusíte 
nic hledat, jen schvalujete. Mnohým zákazníkům řešíme 
také podatelnu, a to jak v papírové, tak digitální podobě. 
Dokumenty tedy přijímáme a třídíme, skenujeme 
a nahráváme do systému a zároveň obálkujeme a odesíláme.  
Staráme se tedy o celý životní cyklus dokumentů našich 
klientů. 

Peter Halmo: Na Slovensku sme v rámci digitalizácie 
veľmi úspešní. V prvom kvartáli tohto roku sa nám podarilo 
vyhrať medzinárodného zákazníka, u ktorého sme sa práve 
zamerali na digitalizáciu tlače. Avšak to neznamená, že 
sa netešíme aj z menších obchodných  vecí, pretože práve 
v týchto prípadoch je precízne nastavenie kľúčovým faktorom 
k šetreniu zákazníkových finančných prostriedkov – či 
už v automatizácii, digitalizácii či štandardizácii procesov. 
Jednoducho, urobiť ich biznis čo najefektívnejším. 

Vidíte nejaké výhody v tom, že riadite tri trhy?

Veronika Brázdilová: Tím, že působíme ve 3 zemích, 
můžeme ve spoustě věcí jedna druhé pomáhat. Příkladem 
je třeba první iGen na Slovensku. Instalovali jsme 
ho ve společnosti Juice. Pan Kmiť, který je jejím majitelem, 
se byl podívat na stroj v provozu u jednoho z našich českých 
zákazníků. To nejen rozhodlo, že technologii využije, 
ale zároveň se domluvili ihned s tiskárnou v Čechách 
na spolupráci.  Spousta firem má centrálu v ČR a pobočku 
na Slovensku. Doprava tisků je často stojí více než tisky 
samotné. Je ideální to takto propojit. Musím říci, že tak silné 
vazby a vztahy, které mají moji kolegové s našimi zákazníky 
v polygrafii, jsem nikdy nezažila. Zákazníci se s nimi často 
radí, zcela jim důvěřují. A my se zase o zákazníky staráme 
a vždy se snažíme myslet na to, co je pro ně nejlepší, 
budujeme totiž dlouhodobá partnerství. A v polygrafii 
je to něco, co se nesmírně cení. Oboustranně. 

V Maďarsku zase například nyní rozjíždějí kampaň 
na stroje řady Versant, kterou my jedeme již rok v Čechách 
a půl roku na Slovensku. Své výhody to má. Navíc všechny 
tři země jsou více než ochotné spolupracovat a sdílet své 
zkušenosti.
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Čo považujete pri vašej práci za najnáročnejšie 
a čo máte na nej naopak najradšej, čo vás teší? 

Veronika Brázdilová: Ta spolupráce a synergie mezi 
všemi pobočkami mě zrovna těší moc. Různorodost. Ve své 
práci se dostanu nejen k práci s čísly, technologiemi, byznysu 
a strategii, ale i ke kreativní práci. Baví mě formovat svůj 
tým. Pracovat na lidech, vést je. Investice tímhle směrem 
se totiž vždycky vrátí. Už jsme o tom mluvili. Mně ta firma 
teď velice baví. Její dynamika, kultura, lidi v ní. Zákazníci 
na showroomu, kterým kolegové přímo ukazují technologie 
v reálu. Naši lidé si mezi sebou více povídají, smějí se, jsou 
plní nápadů. Nabíjíme se navzájem a to mě neskutečně baví. 

Naopak nejtěžší mi přijdou situace, kdy se trochu 
rozchází korporátní vize s tím, co vy víte o lokálním trhu 
a odlišnostech, které v ní nejsou úplně zohledněné. To bývá 
náročná část, přesvědčit centrálu, prodiskutovat možnosti, 
někde se potkat a najít kompromis.  Mnohdy se pak s týmem 
stáváme ještě kreativnější a vymýšlíme způsob a cestu, která 
nás dostane tam, kam potřebujeme.

Čo robí generálna riaditeľka nadnárodnej spoločnosti, 
keď práve neriadi svoj tím ľudí? Čomu sa radi venujete 
vo voľnom čase?

Veronika Brázdilová: Pro mě je největší odměna nedělat 
nic. Tím, že mám každý svůj pracovní den naplánovaný 
do poslední minuty, tak jsem absolutně šťastná, když 

se mi stane, že nemám plán a mohu dělat právě jen to, co se 
mi zrovna chce.  Nicméně mojí velikou vášní je cestování, 
tím si dobíjím baterky. Ráda objevuji nové země, nové lidi, 
novou kulturu. Ale proto, abych se nabila, nemusím cestovat 
přes půl zeměkoule. Stejně jako exotická místa, mě strašně 
baví se toulat po Česku. S manželem objevujeme krásy 
naší země na kole nebo na procházkách s naším pejskem. 
Tak čerpám energii, užíváním si toho tady a teď. Já jsem 
v tomhle vysloveně spontánní. Ráda jezdím na Moravu, tam 
jsem se narodila a máme tam prostě skvělé víno. A mé velké 
lásky jsou Asie a Afrika. Afrika mě naprosto fascinuje, tam 
jsem zcela šťastná.


