
a laboratoří
Mezi kočárkem

Lenka Průšová (35) je spolumajitelkou 
kosmeticko-farmaceutické značky 

Canneff. Co je v tomto byznysu nejtěžší?

Můj profesní vzor… 
Dr. Vladimír Stoy, 
nejgeniálnější chemik 
posledních pěti dekád. 
Dává na mě bacha z nebe.

Co nesMí Chybět 
v Mé kosMetiCké 
taštičCe…
Pinzeta. Neupravené 
obočí je zlo. 

soCiální sítě beru 
jako…
V  současnosti nezbytnou 
nutnost.

instagraM, nebo 
faCebook?
Facebook.

aplikaCe, nebo diář?
Diář, jedině!

Můj nejhorší 
praCovní zlozvyk…
Absolutní puntičkářství. 

Moje e-Mailová 
sChránka je…
Pravidelně kontrolovaná.

nejoblíbenější 
snídaně…
Vejce Benedikt.

Životní 
LekCe

„na ústa padáme 
proto, abychom 
vstali a šli dál.“

 začínala jsem ve fabrice na prací prášky. Jediné, co tam vzdáleně 
prošlo kolem kosmetiky, bylo tekuté mýdlo. Kvůli nabytí zkušeností 
jsem pak dva roky strávila na Vysočině. Příroda krásná, pro člověka 
z města ale kraj nikoho. Nicméně jsem se tam naučila míchat profi 
záležitosti na vlasy, díky kterým později následovala pracovní na-
bídka z Toronta. Teď spoluvlastním firmu, což je sice o nervy, ale 
pořád je to svoboda, kterou už, doufám, nebudu muset měnit. 
na mé práci mě nejvíc nebaví administrativa. Jeden kosmetický 
výrobek rovná se tlustý šanon papírů, který bohužel také musím 

dávat dohromady. 
na založení kosmetické značky je nejtěžší na-
jít dobrý tým. I nejlepší krém světa je v podsta-
tě k ničemu, pokud se nemůžete stoprocent-
ně spolehnout na kolegy, kteří naprogramují 
e-shop, zabalí zásilku nebo nafotí krásný vizuál.
jsem těhotná, ale návrat neplánuji. Vzhledem 
k tomu, že se neuskuteční odchod, nemohu plá-
novat ani návrat. Nejsem v klasické zaměstna-
necké pozici, spoustu věcí si tedy mohu rozvrh-
nout dle svého. 
jednou jsem velmi nekriticky věřila obchod-

ním partnerům. To bylo moje životní poučení, jsem teď mnohem 
opatrnější. Zároveň ale není možné „zavrhnout lidstvo“. Více pro-
věřuji, ale bez paranoie.
byznys pravidla, kterých se držím? Je naprosto zásadní dobře mo-
tivovat (platem či jinými výhodami) loajální a dobré zaměstnance. 
Je jedno, na jaké jsou pozici. Každý je nahraditelný, ale nahradit ty 
schopné stojí ve finále i trojnásobek peněz a desetinásobek nervů. 
ve volném čase nejraději spím, jím a degustuji prosecco. Zbylý 
volný čas věnuji fitku, procházce nebo jízdě na kole, abych elimi-
novala následky spaní, jídla a prosecca.
kdybych nedělala, co dělám, asi bych byla zubařka. A převzala 
praxi po mamce. S ohledem na skutečnost, že nesnáším pohled 
na krev a z injekce omdlévám, je současný stav určitě lepší volbou. 
Pro mě a zejména pro pacienty. 

1.oblíbená kosmetika
Ta naše s CBD, to je jasné.
2. zamilované jídlo
Spagetti carbonara.
3. uklizené auto

Uťapané koberce a opatlaná skla mi 
působí snad až i fyzickou bolest. 
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 „každý je nahraditelný. 
Ale nahradit ty schopné 
stojí příliš mnoho peněz.“


