
1. Čisté koberečky v autě

2. Prosecco 

3. Svobodu rozhodování 

nedělám 
konvenční věci

Říká Lenka Průšová, která 
možná z pohledu mnohých  
z nás dělá práci snů – vymýšlí 
kosmetiku. I když, jak 
s nadsázkou tvrdí, se k chemii 
dostala vlastně z lenosti, dnes 
díky jejímu know-how vznikají 
naprosto špičkové produkty, 
které se na trh dostávají pod 
značkou Canneff.
TexT: monIka oTmarováV

e druhém ročníku na gymná-
ziu jsme si měli vybrat speciál-
ní semináře, které by předzna-
menaly naše budoucí zaměření. 

A já, protože jsem od přírody líný člo-
věk, jsem se rozhodla, že si svůj obor, 
který budu v budoucnu studovat a ná-
sledně se jím i živit, musím definitivně 
zvolit už teď, abych se náhodou nemu-
sela učit něco navíc. Tak jsem se rozhod-
la pro matematiku a chemii,“ líčí Lenka 
Průšová okolnosti, které ji zavály na Vy-
sokou školu chemicko-technologickou. 
Skládaly se na ni příjímací zkoušky prá-
vě z těchto dvou předmětů a Lenka tam 
posléze vystudovala obor kosmetologie. 

Těžko na cvičišTi
„Vyšla jsem ze školy a cítila se jako krá-
lovna. Ale brzy jsem zjistila, že vlastně 
neumím nic,“ vzpomíná na své začátky 
ve firmě na bytovou chemii, kde mícha-
la prací prášky a aviváže. „Jediný kos-
metický výrobek, kterým jsem se tam 
zabývala, bylo tekuté mýdlo. To mýdlo 
jsem tenkrát vymýšlela a míchala dva 
týdny v kuse. Dnes bych ho měla hoto-
vé za dvě minuty,“ říká Lenka s tím, že 

škola byla přínosná zejména v tom, že ji 
naučila určitému způsobu přemýšlení. 
Na začátku to podle ní byla spíš taková 
loterie a otázka štěstí, jestli se výsled-
ný produkt podařil. Dnes, po deseti le-
tech praxe a zkušeností, přesně ví, které 
složky, v jakém pořadí a za jakých teplot 
spojit tak, aby vznikl krém či jiný výro-
bek požadovaných kvalit a efektu, které 
si na začátku vytyčila.

 Tvůrčí svoboda
„Na své práci si cením zejména toho, že 
si produkty vyvíjím naprosto podle své-
ho. Když děláte pro někoho, vždycky se 
ocitnete svázaná v nějakých mantine-
lech. A svoboda rozhodování jak v prá-
ci, tak v životě, je pro mě jedna z nejvyš-
ších hodnot,“ říká Lenka a dodává, že 
za tuto možnost vděčí Janu Storchovi, 
spoluzakladateli firmy CB21 Pharma, 
jejíž je v  současné době spolumajitel-
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kou. „Honza byl tím hybatelem, kte-
rý mě obrazně řečeno ‚nakopl‘ k tomu, 
abych se zbavila strachu a osamostat-
nila se,“ prozrazuje, kdo má lví podíl 
na zásadním přelomu její kariéry. „Je-
diné, co mi řekl, když jsem se ho ptala, 
jak mu můžu poděkovat, bylo: Až budeš 
v pozici, že můžeš někoho talentované-
ho postrčit, pošli to dál,“ přibližuje své 
začátky působení ve firmě na postu ve-
doucí vývoje kosmetiky. 

ZáZračný kanabidiol
Produkty značky Canneff, které fir-
ma CB21 Pharma vyvíjí, jsou jedineč-
né v tom, že obsahují doslova zázračnou 
molekulu – kanabidiol, která se extra-
huje z  technického konopí. „Jedná se 
o  látku, která je schopná vyvolat ho-
meostázu, tedy rovnováhu,“ vysvětluje 
expertka. „Kanabidiol pomáhá udržo-
vat stálost našeho vnitřního prostředí 
a když si ho například ve formě krému 
vetřeme do kůže, ta pak začne správně 
fyziologicky pracovat a nedochází na-
příklad k jejímu vysoušení.“ V součas-
né době jdou s Janem Storchem ve vý-
voji nových produktů až za  hranici 
kosmetiky a pracují na zdravotnických 
prostředcích a léčivech „Kanabidiol je 
skutečně high-tech molekula. Ale není 
konec vývoje. Vždycky se objeví něco do-
konalejšího,“ uzavírá Lenka Průšová.  F
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