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Každou ženu nejvíc potěší dárek, který si sama nekoupí. Darujte jí proto něco jen tak pro potěšení, co svou nadčasovostí předčí 
všechny módní výstřelky a každý outfit dovede k dokonalosti!

Frey Wille: 
Gustav Klimt – Hope
Šátek s motivy děl 
Gustava Klimta se stane 
nepřekonatelným favoritem 
šatníku. Cena 8960,- Kč.
www.freywille.com

Rolex, Oyster Sky-Dweller
Pro ty, kteří cestují světem… První rolexky 
s dvěmi časovými zónami a inovativním 
ročním kalendářem.
www.carollinum.cz

Roberto Coin, Elephant
Roberto Coin zvolil pro svou 
exkluzivní limitovanou edici 
jako ústřední motiv slona.
www.robertocoin.com

Se Zuzanou jsme se sešli v kavárně – udělala si na nás čas ve svém již tak nabytém diáři. Jsme za to 
vděční, protože Zuzana ví, co se kde v Praze chystá, jaká nová módní značka se chystá na český trh 
nebo Vám naopak pomůže zajistit event, ať už jste z módní branže, významná mezinárodní společnost 
či diplomat. Miluje krásné šaty a chtěla bych jich mít neko-nečný počet – určitě však tomu nepropadá.

Váš profesní život Vás neustále posouvá a přináší nové výzvy. Jak to přijímáte?
Pracuji ve spojení s módou už čtrnáct let. Prošla jsem snad přes všechny pozice od modelky, stylistky, produkční až 
po ředitelku FTV. Každá pozice měla své a všechny mne posunovali dále. Sbírala jsem zkušenosti, kontakty ale přesto 
jsem se nikdy nechtěla vzdát svého snu – návratu k psychote¬rapii. Chtěla bych ji jednou zase dělat profesionálně. 

Jaký je Váš aktuální život?
Mám vlastní PR a eventovou agenturu, tedy práci, která logicky vyplynula z mých předcházejících aktivit. Jsem za to, 
co dělám, vděčná, ale se vší pokorou se rovněž snažím splnit si sen a v tomto ohledu na sobě pracuji. Začala jsem před 
několika lety nadačním fondem Kapka naděje. Připravujeme a děláme krásné projekty pro nejmenší, kteří nemají tolik 
štěstí, kolik bychom jim přáli.

Jak je Váš přístup ke klientům a obchodním partnerům?
Snažím se přinášet  do obchodního vztahu empatii, znalost mediálního prostředí, pracuji s vášní a plným nasazením. 
Dávám si záležet na vystupování při jakémkoliv druhu činnosti, nikdy nevíte, kdo bude Vaším dalším klientem.

Máte čas na relaxaci, sportujete nebo máte nějaké koníčky?
Mým největším koníčkem je můj syn, kterému se snažím dávat maximum. Relaxuji během chvilky ticha koukáním na 
bílou stěnu. Už rozumím muži, který přijde po náročném dni domu a potřebuje pár minut pro sebe a prosí ženu o chvilku 
ticha. Rovněž jsem úplně propadla cvičení hot jógy, praktikované ve vyhřáté místnosti. Kromě toho jsem kdysi závodně 
střílela, teď už bohužel není tolik času.

Často jste pracovně cestovala, máte pro nás nějaké tipy, kam se podívat?
Řím, Švédsko, Gruzie. Jsem katolička a tak v dané zemi hledám i tu duchovní rovinu. Tu jsem našla v Gruzii - obdivuji ten 
neuvěři¬telně přátelský, pokorný národ. Mají tam překrásnou přímořskou krajinu i kostely vysoko v horách. Ve Švédsku 
jsme měla možnost chvíli žít a jejich způsob života jsem si zamilovala - uspořádaný, předví¬datelný, čistý způsob 
života, kde každý je zodpovědný k sobě i společnosti.
 Tip na cestu do Říma: restaurace Navona notte.

Zuzana Poláčková – vystudovala so-
ciální práci a dokončila výcvik v psy-
chodynamické psychoterapii. Matka 
syna Karolka. PR a  marketingová 
manažerka pro Aureole restaurant, 
Buddha Bar Hotel Prague, ledovco-
vou exkluzivní vodu Aqua Angels či 
Kapku naděje a  někdejší ředitelka 
Fashion TV.
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