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uzko, jak se z úspěšné modelky 
stane majitelka úspěšné eventové 
a PR agentury?
No nevím, jestli jsem byla zase až tak 

úspěšná modelka, jsou mnohem úspěšnější 
dívky… Úspěch byl, že mě vybrali do Paříže, 
že jsem pracovala v zahraničí, což je podle 
mého názoru hlavní rozdíl mezi modelkami 
a „modelkami“.
 V naší rodině bylo vždycky prvořadé 
vzdělání, byla jsem tak vedená od dětství, 
a tak volba, jestli jít na vysokou školu, nebo 
se věnovat modelingové kariéře, byla vcelku 
bezpředmětná. Samozřejmě cesta k postavení, 
ve kterém jsem dnes, byla mnohem delší 
a trnitější.

Čím přesně se zabývá vaše agentura 
Vizoo Image? Jaké služby nabízíte 

Zuzka, how does a successful 
model become the owner of 
a successful event and PR agency?
Well, I do not know if I have been quite 

so successful model, there are much more 
successful girls out there ... Success was that 
I was selected to Paris, having worked abroad 
which is in my opinion the main difference 
between the models and the "models".
 In our family, education has always been 
a primary thing, I was raised like this since 
childhood and so the choice whether to go to 
college or pursue a modeling career was quite 
irrelevant. Of course, the path to the position 
where I am today was much longer and 
thornier.

What exactly does your Vizoo Image 
agency? What services do you offer and 

REFERENCE
Mezi klienty agentury Vizoo 
Image patří Letiště Praha, 

Bulgari, Aquapalace Praha, 
Buddha-bar Hotel Prague, 

Sekyra Group, Kapka naděje 
a mnoho dalších.

REFERENCES
Vizoo Image´s clients list 
include Prague Airport, 

Bvlgari, AquaPalace Prague, 
Buddha-Bar Hotel Prague, 

Sekyra Group, Kapka naděje 
and many others.
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a které vaše služby jsou nejžádanější?
Momentálně jsme nejsilnější asi v event 
managementu a v produkci, ale zabýváme 
se i public relations, mediální komunikací 
a vlastně vším, co s tím souvisí :-)

Nějaká novinka v portfoliu Vizoo Image?
Jsem velmi hrdá, že se nám podařilo získat 
dva nové klienty, a to Asten Property, 
realitní kancelář specializovanou na luxusní 
nemovitosti, a TONAK, úžasnou tradiční 
českou firmu zaměřenou na výrobu klobouků 
a dalších pokrývek hlavy.

Co je na vaší práci nejzábavnější? A co 
naopak nejnepříjemnější?
Úžasné je, že jsem sama sobě pánem. 
Snažím se pracovat už jen s lidmi, se kterými 
pracovat chci. Na druhou stranu tato práce 
přináší velkou zodpovědnost. Často se 
s přáteli smějeme, že opravdu nejsem typ 
člověka, který ve čtyři odpoledne „zamkne 
krám“ a jde s čistou hlavou domů. Jsem on-
line 24 hodin 7 dní v týdnu 365 dní v roce. 
A to je zároveň to nejnepříjemnější – pracuji 
prakticky neustále, což trochu odnáší moje 
zdraví a rodina.

Jste maminka malého kluka a zároveň 
tvrdě pracujete. Jak to zvládáte? Máte 
nějaký osvědčený recept, jak skloubit roli 
matky a podnikatelky?
Ráda bych ho měla… Mám úžasnou chůvu 
a pár výborných přátel, kteří se mému synovi 
věnují, jako by byl jejich vlastní. Mám ale 
také obrovské výčitky svědomí, když s ním 
netrávím dost času, protože se snažím postarat 
se, aby mu nic nechybělo. Je to začarovaný 
kruh…

V čem podle vás tkví podstata šťastného 
života?
Být zdravý. Mít někoho, kdo vás miluje. Mít 
někoho, koho můžete milovat. Mít práci, která 
vás baví a naplňuje… Jsou to klišé? Možná ano, 
ale na nic lepšího jsem zatím nepřišla. Možná 
ještě jedna věc – věřím v uvědomění. Věřím, že 
když budeme víc vědět a víc chápat, budeme 
šťastnější.  ●

which of these are most in demand?
Currently, our strongest point is probably 
the event management and production but 
we also deal with public relations, media 
communications and actually everything 
that goes with it.  

Any news in Vizoo Image's portfolio?
I am very proud that we managed to get two 
new clients - ASTEN Property, real estate 
agency specializing in luxury real estate 
and TONAK, amazing traditional Czech 
company focused on the manufacture of 
hats and other headwear.

What is most enjoyable about your 
work? And what is the most unpleasant 
part?
Amazing is that I am a master to myself. 
I try to work only with people with whom 
I want to work. On the other hand, this work 
brings great responsibility. We often laugh 
with friends that I'm really not the kind of 
person who "locks the shop" at four o'clock 
in the afternoon and goes home with a clear 
head. I am online 24 hours a day, 7 days 
a week, 365 days a year. And that is also the 
most inconvenient thing - working almost 
continuously, which takes away a bit of my 
health and family.

You are a mother of a small boy while 
working hard at the same time. How do 
you handle that? Do you have a proven 
recipe how to combine the role of 
mother and businesswoman?
I'd love to have one ... I have a wonderful 
nanny and a couple of great friends who are 
dedicated to my son as if he was their own. 
But I also have a large amount of reproach 
when I´m not spending enough time with 
him because I'm trying to take care he 
doesn´t lack anything. It's a vicious circle ...

What do you think is the essence of 
a happy life?
Being healthy. Having someone who loves 
you. Having someone you can love. Having 
a job that you enjoy and fulfils you ... Is 
it a cliché? Maybe so, but I haven´t been 
struck by something better yet. Maybe one 
more thing - I believe in consciousness. 
I believe that when we know more, 
understand more, we will be happier.  ●

KONTAKTY / CONTACTS
Vizoo Image 

by Zuzana Poláčková
T +420 774 307 739 
M info@vizooimage.cz
I www.vizooimage.cz

„Vysoká, nebo 
modeling? V tom  
jsem měla jasno.  
V naší rodině bylo vždy 
prvořadé vzdělání“

“Amazing is that I am 
a master to myself.”

Snažit se polapit 
tuto krásnou ženu, 

je jako chytat 
vítr. Je v jednom 
kole − schůzky, 

společenské akce, 
schůzky, rodina, 

schůzky, produkce 
focení… Nakonec 

se nám to ale 
přece jen podařilo. 

Zuzanu Poláčkovou, 
majitelku a 

ředitelku agentury 
Vizoo Image, jsme 

odchytili (jak jinak) 
na diplomatickém 

večeru Česko-
mexické obchodní 

komory a položili jí 
pár otázek.

Trying to catch this 
beautiful woman 
is like catching the 
wind. She is always 
on the trot - meetings, 
social events, 
meetings, family, 
meetings, production 
photography ... 
We, however, 
eventually managed. 
We caught Zuzana 
Poláčková, owner 
and director of 
the Vizoo Image 
agency,  (of course) 
on the evening of the 
Diplomatic Czech-
Mexican Chamber of 
Commerce and asked 
her a few questions.

ZUZANA POLÁČKOVÁ
„Jsem on-line 24/7“ „Í m online 24/7“ Na indickém diplomatickém večeru

On a Indian diplomatic event

Hudba je základ úspěchu každého 
eventu / Right music is the essence 
of every good party

S Veronikou Fajčíkovou, 
ředitelkou Buddha-Bar Hotelu 
Prague / With Veronika 
Fajčíková, Director of Buddha-
Bar Hotel Prague

S kamarádem Peterem 
Závodským, poradcem 
ministra průmyslu a obchodu / 
With a friend Peter Závodský, 
advisor to the Czech Minister 
of industry and trade


