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Půvabná mla-
dá žena Miri-
am Janyšková 

(34) z Prahy se na 
první pohled neliší 
od spousty jiných 
maminek – pracu-
je, pečlivě se stará 
o svého syna Ma-
týska (5) i jeho ot-
ce, vaří, pere, na-
kupuje. 
Ovšem to 
není zdale-
ka vše. Má 
totiž navíc 
ještě »srd-
ce na pra-
vém místě« 
a nemyslí jen na se-
be a svoji rodinu, 
ale i na ostatní děti.

„Všechno to vlast-
ně začalo, až když 
se mi narodil syn,“ 
usmívá se Miriam, 
která rok studova-

la v USA, poté ab-
solvovala vysokou 
školu ekonomicko-
-správní v Brně a 
nastoupila do mar-
ketingového oddě-
lení u mezinárodní 
firmy v Praze. „Ne-
ustále jsem se dál 
vzděláva-
la. Při jed-
nom škole-
ní jsem se 
seznámi-
la se svým 
přítelem, 
který je ot-
cem Matýska. Je ta-
ké manažer a šťast-
ně spolu již několik 
let žijeme.“

Mladé ženě karié-
ra utěšeně vzkvéta-
la, ovšem po čase v 
tom přestávala na-

cházet napl-
nění. „Moje 
práce byla 
hodně časo-
vě náročná 
a předsta-
va, že moje 
dítě bude 

celý den ve školce 
a pak pro něj přijde 
chůva, byla nepřed-
stavitelná,“ svěřuje 
se Miriam a pokra-
čuje: „ Založila jsem 
si proto vlastní re-
klamní agenturu a 

věnovala se malé-
mu Matýskovi. A to 
mě zároveň přived-
lo na nápad, jak po-
moci dalším dětem, 
jak podpořit jejich 
rozvoj i morální 
vlastnosti. Vznikly 
tak reklamní před-

měty s ná-
zvem Cha-
ritky, což 
jsou vlast-
ně mento-
lové bon-
bonky nebo 
žvýkačky či 

lentilky v krabič-
ce, kde je na jed-
né straně reklama 
firmy a na druhé 
informace o pro-
jektu Charitky. Z 
každého reklamní-
ho předmětu jde ur-
čitý 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 dub-
nu a paní Janyško-
vá za něj byla no-
minována na Ženu 
roku, kterou beze-
sporu i bez toho již 
zcela jistě je. A

Z průbojné 
manažerky se 
po narození 
syna stala že-
nou, která se 
na svět začala 
dívat i z jiné 
stránky.

Jejím cí-
lem byla 
zpočátku 
kariéra

Originál-
ní nápad 

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

Charitky, 
neboli 

reklamní 
předměty, v 

sobě skrývají 
lentilky nebo 

mentolové 
bonbony
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