V hlavě paní
Miriam
Janyšková se
zrodil
originální
nápad, jak
získat pro
děti finanční
prostředky

Mým posláním
je pomáhat
Z průbojné
manažerky se
po narození
syna stala ženou, která se
na svět začala
dívat i z jiné
stránky.

P

ůvabná mladá žena Miriam Janyšková
(34) z Prahy se na
první pohled neliší
od spousty jiných
maminek – pracuje, pečlivě se stará
o svého syna Matýska (5) i jeho otce, vaří, pere, nakupuje.
Ovšem to
není zdaleka vše. Má
totiž navíc
ještě »srdce na pravém místě«
a nemyslí jen na sebe a svoji rodinu,
ale i na ostatní děti.
„Všechno to vlastně začalo, až když
se mi narodil syn,“
usmívá se Miriam,
která rok studova-

la v USA, poté absolvovala vysokou
školu ekonomicko-správní v Brně a
nastoupila do marketingového oddělení u mezinárodní
firmy v Praze. „Neustále jsem se dál
vzdělávala. Při jednom školení jsem se
seznámila se svým
přítelem,
který je otcem Matýska. Je také manažer a šťastně spolu již několik
let žijeme.“
Mladé ženě kariéra utěšeně vzkvétala, ovšem po čase v
tom přestávala nacházet naplnění. „Moje
práce byla
hodně časově náročná
a představa, že moje
dítě bude
celý den ve školce
a pak pro něj přijde
chůva, byla nepředstavitelná,“ svěřuje
se Miriam a pokračuje: „ Založila jsem
si proto vlastní reklamní agenturu a

Jejím cílem byla
zpočátku
kariéra

věnovala se malému Matýskovi. A to
mě zároveň přivedlo na nápad, jak pomoci dalším dětem,
jak podpořit jejich
rozvoj i morální
vlastnosti. Vznikly
tak reklamní předměty s názvem Charitky, což
jsou vlastně mentolové bonbonky nebo
žvýkačky či
lentilky v krabičce, kde je na jedné straně reklama
firmy a na druhé
informace o projektu Charitky. Z
každého reklamního předmětu jde určitý finanční obnos
na pomoc dětem.
A věřte mi, že to,
kdo peníze z nich
nakonec dostane,
si opravdu hlídám
jako ostříž!“
Ojedinělý projekt
vznikl letos v dubnu a paní Janyšková za něj byla nominována na Ženu
roku, kterou bezesporu i bez toho již
zcela jistě je.
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Originální nápad
slaví
úspěch
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Charitky,
neboli
reklamní
předměty, v
sobě skrývají
lentilky nebo
mentolové
bonbony
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