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Seznamte se s Pr manažerkou luxusních značek zuzanou Poláčkovou. 
vystudovala psychoterapii, pracovala v modelingu a jako ředitelka Fashion Tv. 

móda
dává šance

ůsobila jste jako ředitelka Fashion 
TV, nyní pracujete jako PR  
a marketingová manažerka pro různé 
luxusní módní a gastronomické 
značky. Můžete srovnat tyto dvě 
činnosti?
V obou případech se jedná a jednalo  
o práci v mediálním prostředí, to 
znamená ve světě, který se neuvěřitelně 
rychle mění. To je na tom krásné, ale  

i děsivé zároveň. Člověk pracující v médiích a marketingu 
vlastně stále někam a za něčím utíká. Myslím, že nemluvím 
jen za sebe, když řeknu, že má strach vyskočit z toho 
kruhu, protože se může stát, že nebude kam naskočit zpět. 
Samozřejmě FTV byla pro mne osobně velká výzva, kterou 
člověk může zažít možná jen jednou za život. Přistupovala 
jsem k ní s nadšením, ale i bez zkušeností. Byla mi 
obrovskou školou, za kterou jsem nesmírně vděčná. Vlastní 
PR agentura je práce, která jaksi logicky vyplynula z mých 
předcházejících aktivit, a já k ní přistupuji se vší pokorou.

V čem využíváte svá studia na slovenské Univerzitě 
Komenského, obor sociální práce? Vystudovala jste 
také psychoterapii. Chcete se tomuto oboru někdy  
v budoucnu věnovat? 
Pro mě to je absolutní meta, která se však momentálně 
každým dnem vzdaluje. Prostřednictvím různých 
výcvikových programů a konferencí se snažím zůstat  
v kontaktu s profesí, jako i prací v nadačním fondu Kapka 
naděje, ale samozřejmě je to nedostačující. Věřím však, 
že se mi jednou podaří vytvořit takové prostředí, abych se 
mohla ke své původní práci vrátit.

Co je ve vaší současné práci nejdůležitější?
Empatie, příjemné vystupování, znalost mediálního prostředí 
a myslím, že i vášeň, která je třeba při jakémkoliv druhu 
činnosti. Když pomine, je čas j ít za něčím novým.

Před pár lety jste se věnovala modelingu. Proč jste na 
něj zanevřela? 
Nemyslím, že jsem na něj zanevřela. Pracuji ve spojení  
s módou už třináct let a vyzkoušela jsem snad všechny 
pozice od modelky přes stylistku, produkční až po FTV. Když 
jsem jako modelka vycestovala do zahraničí, poznala jsem 
spoustu nových lidí, zdokonali la se v jazyce, ale především 
jsem pochopila, že můj vzhled není nijak výjimečný. Když 
jsem v šestnácti letech jednou seděla v Paříži v agentuře  
a kolem mne chodila všechna ta nádherná děvčata  
z Brazíl ie, Asie a Ruska, pochopila jsem výraz člověk-
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milion. A myslím, že to bylo dobře. Práce mě sice bavila, 
netěšilo mě vážit 58 kg při výšce 180 centimetrů. A tak ruku 
v ruce s nástupem na vysokou školu jsem se modelingu 
věnovala méně a méně a postavila jsem se, obrazně řečeno, 
na druhou stranu.

Vyrůstala jste na Slovensku, nyní žijete v Čechách. Mají 
slovenské a české ženy rozdílný vztah k oblékání? 
Myslím, že české ženy jsou více konzervativní a slovenské 
odvážnější v kombinacích. Máme trochu rozdílný přístup  
k módě jako takové – Slovenka umí utratit i poslední peníze 
za oblečení, v Čechách se s tím tolik nepotkávám. Myslím, 
že je to dobré i zlé – každý národ má svá specifika a krásné 
ženy jsou v Čechách i na Slovensku. A naštěstí už i krásně 
a vkusně oblečené.

Co pro vás osobně znamená móda?
Pracuji v módě už tak dlouho, že je pro mne někdy záležitostí, 
před kterou unikám. Buď tím, že chodím v teniskách, nebo 
že sedím sama v kině nebo v lese nebo jdu se spolužáky  
z vysoké školy, které módní značky opravdu netrápí. Zároveň 
je móda svět tak lákavý a tak vzrušující, že se z něj těžko 
uniká navždy. Vždy, když jsem si řekla, že už módu nechci, 
nebudu nebo nemám sílu dělat – nějakým způsobem se k ní 
vrátím. Módu však nevnímám jen jako oblečení, doplňky či 
šperky – je to krása kolem nás – v architektuře, designu aut, 
ve všem, čím se snažíme ukázat každý svou jedinečnost. 
A to na módě obdivuji – dává šanci odlišit se, ale i splynout 
– výběr je jen na nás.

Vaše profese je náročná na čas, jak stíháte a jak 
dokážete skloubit práci a péči o syna?
Upřímně, moc nestíhám. Naštěstí mám chůvu, která je  
s námi už více než tři roky, a můj syn ji vnímá jako babičku, 
neboť své babičky má daleko. Nebýt j í, neměla bych šanci 
pracovat tak mnoho a tak dlouho. Není to však nic, na co 
bych byla pyšná – je to ale momentální situace. Věřím však, 
že se časem změní. Zatím se snažím Karolkovi dávat všechnu 
lásku a péči a vyrůstá z něho neuvěřitelně vnímavý a dobrý 
chlapeček, tak doufám, že jsem na dobré cestě.

Máte čas na relaxaci, sportujete nebo máte nějaké 
koníčky?
Momentálně jsem úplně propadla cvičení hatha jógy, 
praktikované ve vyhřáté místnosti. Naštěstí mám výborné 
studio HOTYOGA42 přímo u mého bytu a chodím tam takřka 
každý den. Kromě toho jsem kdysi závodně stří lela, teď 
už bohužel není tolik času. Ale mým největším koníčkem 
a relaxem je můj syn, kterému se snažím věnovat každou 
volnou chvilku. •


