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R ozhodla jste se razantně změnit
zaměstnání, co vás k tomu vedlo?
Životní bilance, nasycenost velkými
firmami, úřady. Chtěla jsem také
vidět konkrétní výstup mé práce. 

Přestože jsem vedla velké 
týmy ‚vzdělávačů‘ a řešila

složité projekty na mezinárodní úrovni, uspokojení
ze spokojené dětské tváře chápající kontext pohádky
v angličtině je nesrovnatelný! Otevřená ústa dětí, jak
dopadne příběh, který vlastně znají – mimochodem,
víte, že v  jedné z anglických verzí se vlk z Červené
Karkulky stane vegetariánem? K životnímu rozhod-
nutí, ke změně mě dovedl také life coaching – zana-
lyzovala jsem si priority, koukla do zrcadla a zeptala 
jsem se sama sebe: „Co udělám s  druhou půlkou 
svého života?“

Ze zaměstnání do podnikání, nebojíte se toho?
Přiznávám, že mám stavy, kdy přemýšlím, zda se
přehoupnu do černých (ziskových) čísel, jestli vše
zvládnu. Začíná se mi malinko vracet investovaný čas
a slušnost, úroveň nabízené služby. Klienti oceňují
individuální, rychlý a otevřený přístup, spolehlivost 
a korektní vztahy. Dobrá reference je nakažlivá.

Pamatujete si ještě na vaše první setkání 
s angličtinou?
Na základní jazykové škole socialistického režimu 
– od třetí třídy ruština, pátá třída němčina, sedmá
třída angličtina. De facto můj až třetí cizí jazyk.
Vzpomínám na studia v  Londýně, kde jsem si na
výuku vydělala jako au-pair. Až zde jsem se roz -
mluvila, ve čtyřiadvaceti letech!

Jaké je být učitelkou?
Vystudovala jsem učitelství na střední škole – obory
historie a němčina – teoretické základy mám. Nejvíc
se ale učím od kolegyní, které chtějí sdílet znalosti 
a zkušenosti, i mým vlastním učením. Letošní heslo
Mortimera je užít si angličtinu – hledám způsoby, jak
naučit a přitom se bavit, užít si výuku. Nutno dodat,
že náš systém má velmi dobrou metodickou podporu
pro lektory. Učení mám ráda, nikdy nekončí, teď
studuju, jak naučit angličtinu děti se specifickými
poruchami učení.

Navštěvují kurzy i vaše děti?
Ano, navíc na nich ‚testuji‘ novinky. Jsou dostatečně
kritické, zpětná vazba je tak rychlá. Má desetiletá
dcera Daniela hovoří téměř plynně a rozumí v kon-

Výuka angličtiny jako 

dvě ženy sebraly odvahu a začaly pořádat kurzy angličtiny 
podle úspěšného světového konceptu s názvem mortimer. 

jak se jim daří? připravila: šárka schmidtová

RADKA MLYNAROVÁ
Mortimer English Club Kobylisy 
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75podnikavé matky

„Setkání
s Mortimerem bylo

vlastně náhoda,
hledala jsem

efektivní, kvalitní,
jinou výuku angličtiny

pro své děti.
A výsledkem je

vlastní franchizová
pobočka.“

textu všemu. Má výbornou výslovnost, domluví se
v zahraničí bez problémů, nebojí se mluvit. Ve škole
se nová slovíčka naučí jen napsat, jednoduše je už
odněkud zná a ‚slyší‘. Dcera se v různých podobách
setkává s angličtinou od dvou let. Syn Michal (8 let)
se učí teprve rok a rozumí kontextu, začíná hovořit
ve větách, nemá problém ani s  rodilými mluvčími.
Už se dokonce i dohaduje s  anglickou neteří a sy -
novcem. Angličtina pro ně není strašák, ale je to
prostředek k dorozumění, výuka může být i legrace 
– takto mé děti angličtinu vnímají. Čím více osobní
zkušenosti, smyslů (hmat, čich, sluch), tím lépe 
– učíme se prožitkem!

Jak skloubíte práci matky s prací podnikatelky?
Myslela jsem, že budu mít více času na děti, a mám.
Je pravdou, že občas pracuji po nocích, školím se 
o víkendech. Věřím, že s  fungujícím týmem bude

volnosti a časového prostoru pro děti i mě samotnou
přibývat... Ve svém manželovi mám velkou oporu 
a pochopení. V  reálu aplikuji denně time i stress
management – to, co jsem dříve školila a vymýšlela.

Máte pro sebe nějaký volný čas – a jak ho trávíte?
Ráda cestuji a poznávám nové země a zvyky, lehce
sportuji, líbí se mi trampoling ve výuce, jachting,
miluji čtení a kávu nebo mátový čaj na zahradě,
procházky s  naším křížencem z  trojského útulku.
Začal se mi líbit fotbal a tenis – sporty mých dětí. 

Co byste si právě teď nejvíc přála?
Banální věci: Abych byla zdravá, zachovala si selský
rozum a otevřené, naslouchající srdce... Usilovně
pracuji na prostoru pro děti, rodinu i sebe, přátele,
kteří dobíjejí – užít si prostých okamžiků tady a teď.
Nejsem náročná. ♥
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J ak se stalo, že jste z  prestižních
pozic přešla na nejistou pozici pod-
nikatelky?
Bylo to jen logické vyústění mých
dosavadních pracovních zkušeností. 

Pokud se dnes ohlédnu zpět. A v žádném 
případě jsem to nebrala jako nejistou pozici

podnikatelky. Šla jsem do toho se dvěma malými
dětmi s  vědomím, že udělám maximum pro mou 
vizi v  tomto odvětví. Nebyla jsem tlačena k tomu,
stát se podnikatelkou. Možná i proto se dostavil
‚úspěch‘ a dnes máme již čtyři výuková centra
Tykadýlko s nabídkou výuky angličtiny Mortimer.

Jak jste se dozvěděla o Mortimer English Clubu? 
Od svého táty, ten o tom mluvil se svým známým,
který to velice chválil, a přinesl mi letáček.

Měla jste možnost navštívit nějakou anglicky
mluvící zemi? 
Ano, a hned několik. Nejen v Evropě, ale strávila
jsem i pár let v Americe. V New Yorku jsem stu-
dovala angličtinu.

Bylo pro vás těžké rozhodnout se a založit
‚Tykadýlko‘?
Ne, nebylo. Po prvním průzkumu trhu v  oblasti
svého budoucího lokálního působení jsem věděla, 
že takové kluby s nabídkou a vizí, kterou jsem měla
já, v  okolí nejsou. Cluby Tykadýlko nabízejí nejen
jazykové kurzy, ale pořádají pro děti a dospělé také
různé společensko-sportovní aktivity během roku.
Klademe veliký důraz na individuální přístup ke
každému našemu klientovi, všichni mají možnost
využít nabídky vyzvednutí a doprovodu dětí na náš
kroužek, využít prostoru příjemné čekárny nebo
malého dětského koutku, popřípadě si nabídnout
bezplatně u nás kávu, čaj či vodu. Možnost parko -
vání před Cluby je taktéž samozřejmostí. V našich
Clubech Tykadýlko není nikdo anonymním číslem,
a tak to zůstane!

Kdo vám v rozjezdu nejvíc pomáhal? 
Měla bych zde říci, že jsem byla úplně první
franchizovou partnerkou (FP) Mortimer English
Clubu v ČR, což mnohé napoví. Dnešní FP to mají

o poznání snazší, mohou se nás na všechno zeptat.
Tehdy nebylo moc koho. Ale zpět k  vaší otázce, 
myslím si, že bez mé vůle, pracovitosti a podpory
mého manžela bych dnes žádný ze čtyř Clubů
Tykadýlko neměla. 

Začínala jste podnikat s  miminkem v  náručí.
Doporučila byste to i ostatním matkám? 
To je těžké. Každá maminka je jiná, má jiné zázemí.
Ale platí: „Pokud se rozhodnete podnikat v  jakékoli
oblasti, tak jediný způsob, jak odvést výjimečně
dobrou práci, je milovat to, co děláte.“ A pokud jste
to dosud nenašla, hledejte dál. Samozřejmostí je pak
podpora nejbližšího okolí. 

Nabízíte výuku jazyků, učíte i vy sama?
Ano, jistě. A moc mě to baví. Ať už jsou to dětské
skupiny, nebo lekce pro dospělé. 

Jak zvládáte skloubit svoji práci a děti, jaký máte
denní režim?
Správně se ptáte – ano, režim je velice důležitý, bez
toho to nejde, ale přiznám se, že jsem k  tomuto
poznání dospěla až za dlouhou dobu. A opět bez
pomoci manžela by to nešlo.

Máte také čas na sebe, svoje koníčky? 
Na koníčky čas nyní mám, ale v  začátcích na ně
nezbýval. Přiznávám. Dnes už mám čas nejen na
cvičení a kolo, ale i na sebe jako na ženu. Zajdu si 
ke kadeřníkovi, na kosmetiku a nebo se potkám se
svými kamarády na ‚pokec‘.

Co byste si právě teď nejvíc přála? 
Abychom i nadále zůstali všichni zdraví. ♥

Tereza 
Hejnicová
Mortimer – www.tykadylko.cz
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