
20 /Báječná ŽENA

Ako sa to všetko začalo? Rodinnú fir-
mu založila jej mama Eva, hoci kde-
kto predpokladal, že bude učiteľkou.  

CHEMIČKA v kuchyni
„Moja maminka mala vždy blízko k huma-
nitným odborom, lebo vyrástla v učiteľskej 
rodine,“ začína rozprávanie Jana. „Na gym-
náziu sa však zamilovala do spolužiaka, 
ktorý chcel študovať chémiu, a tak išla na 
vysokú školu s ním.“ Láska jej síce nevydr-
žala, ale zostal jej aspoň inžiniersky titul. 
Na Janinu mamu sa šťastie v  láske veľmi 
neusmievalo. Krátko po promóciách sa vy-
dala za chemika. „Bol to skvelý človek, ale 
nebol stvorený pre život. Svoje pokusy ro-
bil aj v  kuchyni,“ hovorí Jana. Ani druhé 
manželstvo jej mamy s partnerom 
starším o dvadsať rokov jej ne-
vydržalo, lebo sa im nedari-
lo splodiť dieťa. Eva sa to-
tiž desať rokov starala 
o  svoju chorú mamu, 
ktorá prekonala 
mozgovú mŕtvicu. 
Manžel jej to za-
zlieval a  tvrdil, že 
nemôže otehot-
nieť pre neustá-
ly stres a  únavu. 
A tak sa rozviedli. 

NÁHODNÉ 
stretnutie
Po čase stretla Eva 
ďalšieho muža – Janin-
ho otca. Ten bol zas pre 
zmenu od nej o  dvadsať ro-
kov mladší. „Priviedla ich k  sebe 
náhoda. Stretli sa v  kúpeľoch vďaka 
spoločným známym,“ vysvetľuje Jana. 
Čo sa nepodarilo staršiemu manželovi, 
pošťastilo sa mladíkovi a Eva v 43 rokoch 
otehotnela. Budúci otecko však nemal 
o  dcérku záujem a  od Evy sa odvrátila aj 
jeho rodina. Dieťa však bolo na ceste, tak 
sa Eva postavila problémom čelom. „Nad 
situáciou, ktorá bola pre ostatných nemys-
liteľná, mamina iba mávla rukou,“ pokraču-
je v rozprávaní Jana. „Mama je typ človeka, 
ktorý si z podobných situácií nerobí ťažkú 
hlavu. Rozhodla sa, že ma vychová sama.“ 
Aj preto má Janka dodnes napísané v rod-
nom liste v kolónke otec slovo Neznámy.  

FIRMA VO 
vlastnom dome
Keď pani Eva s kozmetickým 
biznisom začínala, Jana mala len 
tri roky. „Veľmi sa mi to páčilo, lebo 
firma spočiatku sídlila u nás v rodin-
nom dome. Na prízemí bola výrobňa 
a  laboratóriá, na poschodí sme žili 
my. Firma mala spočiatku vyrábať 
kozmetiku len pre salóny a zamest-
návať nanajvýš štyroch ľudí. Postup-
ne, keďže dopyt rástol, sa rozrástla 
aj na poschodie a  zabrala takmer 
celý dom. Siahnuť sa nesmelo len na 
Janinu detskú izbu. A čo na to ona? 
Zamestnancov pokladala za svo-

jich kamarátov, 
páčilo sa jej, že 

je doma vždy veľa 
ľudí. 

PRVÉ experimenty
Už ako dieťa sa nebála experi-
mentovať a život v kozmetickej 
firme jej dával na to desiatky 
možností. „Bavilo ma to, a veľ-
mi,“ vysvetľuje Jana a  dodáva: 
„Chcela som miešať všetko, 
čo sa ku mne dostalo, hoci aj 
počas večerného kúpania. Raz 
som vyliala do vane mamine 
drahé francúzske mejkapy. 

PRÍBEH
ÚSPEŠNÁ V KOZMETICKEJ FIRME vždy to dopadlo podľa maminých pred-

stáv. Raz napríklad nakreslila cintorín 
a obchodným partnerom ukazovala, ako 
budú po smrti ležať vedľa seba...  

MALA SOM  
vychovávateľky
Napriek maminej zaneprázdnenosti bolo 
o Janu vždy ukážkovo postarané. „Strie-
dali sa pri mne opatrovateľky,“ vysvetľu-

je. „Ale nikdy mi nič nechýbalo. Každá 
z  pestúnok bola iná a  niečo iné ma 
naučila. S  jednou som chodievala na 
dlhé prechádzky, s druhou som stále 
spievala, tretia mi rozprávala príbehy, 
štvrtá ma vodila do kostola. A z jednej 
sa dokonca stala jej „babička“, aj keď 
ňou, samozrejme, nebola. Jana sa po 
rokoch smeje, že z nej bolo také so-
cializované dieťa... 

VŽDY SOM BOLA  
na prvom mieste
Ako reagovalo okolie? Hovorí: „Mno-
hí krútili hlavami a  čudovali sa, že 
mám takú starú mamu a vždy neja-
kú vychovávateľku. Vtedy to nebolo 
bežné.“ 
Preto sa na nich podaktorí pozerali 
pomedzi prsty, iní nesúhlasili s tým, 

že jej mama dala prednosť podnikaniu 
pred dcérou. „Mýlili sa. Vedela som, že 
som bola u  nej vždy na prvom mieste 
a obom nám bolo jedno, čo si o nás mys-
lia ostatní...“ 
Zdalo sa teda, že sa aj Jana vyberie 
v maminých šľapajach. „Ľudia mi vrave-

li, že raz budem ako 
mama. A  keď som 
chodila do Ryoru na 
brigády, veľmi sa mi 
tam páčilo, a tak som 
neprotestovala.“ 
Jana začala študo-
vať na strednej che-
micko-farmaceutic-
kej škole, aby mala 
prípravu na vysokú 
školu. Odtiaľ však 
po mesiaci odišla. 
„Povedala som si, že 
kým si nájdem inú 
vysokú školu, budem 
pracovať u nás vo fir-
me. Zapáčilo sa mi až 
tak veľmi, že som tu 
dodnes.“ 

Takmer ju z toho porazilo.“
 Inokedy zas zjedla zopár vzo-
riek z  krémov, lebo bola zve-
davá, ako chutia a vystrájala aj 
počas dôležitých pracovných 
stretnutí.
„Obchodní partneri boli pre 
mňa kamarátmi, a  tak aby 
ma mama zabavila, vyzbro-
jila ma zápisníkom a  perom. 
Malá Janka síce tvorila, ale nie 

zafungovala...
KARMA

Nechcela by som priateľa, ktorý trávi v kúpeľni viac času 
ako ja...

V DCÉRINÝCH rukách
Firmu dnes vedie sympatická Jana. Dostať 
sa ku kormidlu jej však trvalo niekoľko rokov. 
„Maminka vždy hovorila, že budem firmu 
viesť o dva či tri roky. Ale hovorila mi to asi 
osem rokov,“ smeje sa Jana, ktorá sa dnes 
ako šéfka nezastaví počas celého dňa a roz-
hodne sa nenudí. „Napríklad dnešný deň sa 
začínal poradou vývoja, potom som s grafi-
kom zostavovala katalóg výrobkov a neskôr 
odpovedala zákazníkom na Facebooku. Ve-
čer ma čaká živé vysielanie na Instagrame, 
pôjdem si zacvičiť, aby som do noci vydržala 
sedieť za počítačom a  pracovať na našich 
nových webových stránkach,“ hovorí Jana, 
ktorá sa v podnikaní našla. Tie mamine roz-
liate drahé francúzske mejkapy vo vani mali 
predsa len zmysel… 

Jana je krásna mladá žena. O akých mu-
žov sa zaujíma? Priznáva: „Páčia sa mi 
inteligentní, spoľahliví a praktickí muži, 
ktorí sa vedia zasmiať hoci aj sami na 
sebe. Teší ma, keď si muž vie vyhrnúť 
rukávy a pustiť sa do práce a  ja takého 
priateľa mám. Mama mi hovorí, že som 
ho stretla pre to, lebo som sa o ňu stara-
la, keď bola veľmi chorá. Že karma za-
fungovala a dostala som ho za odmenu.“
Evina mama totiž prekonala ťažkú ope-
ráciu chrbtice. V jedno ráno sa prebudila 
s príšernou bolesťou chrbta. Nasledova-
lo niekoľko vyšetrení, po nich operácia, 
ktorá sa skončila s dvanástimi skrutkami 
v chrbtici. Komplikácie ju na rok pripúta-
li na lôžko a hrozilo, že už nebude nikdy 
chodiť. A tak sa to učila odznova ako ba-
toľa... 

MARCELA MARTINKOVÁ, foto archív J. Š.

MUŽA
som dostala

Svoje elixíry najprv miešala len 
z maminho mejkapu vo vani. Pra-

žanka Jana Štepánková (31) 
pred časom prebrala firmu po 

svojej mame a darí sa jej. 

za odmenu
Nikdy mi nič nechýbalo. Každá z pestúnok bola iná a niečo iné ma 

naučila.


