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Text: 
Kalman HorvátJak Aneta  

změnila svět  
přírodních deodorantů

Vysoké nároky
O úplných začátcích Aneta říká: „Vadilo mi, že přírodní deodo-
ranty nefungovaly. Proto jsem se rozhodla, že si vyrobím svůj 
vlastní přírodní deodorant, který splní mé vysoké nároky.“
Anetě se to opravdu povedlo. Začala své deodoranty prodávat 
a je o ně obrovský zájem. Příběh zní téměř banálně až na to, 
že na cestě k úspěchu stálo mnoho výzev a problémů, kterým 
musela čelit nebo je překonat.

Její podnikání začalo pláčem 
a několikatýdenní depresí. 
Někdo ji udal úřadům. Co Aneta 
Adamčíková provedla? Prodala 
několika svým přátelům svůj 
přírodní deodorant ještě předtím, 
než si vyřídila živnostenský list. 
Hrozila jí pokuta 500 000 Kč. Vše se 
ale v dobré otočilo, když úředníci 
pochopili situaci. Byli laskaví a dali 
jí nízkou pokutu, 
a tak Aneta mohla 
oficiálně rozjet svou 
neuvěřitelnou misi.

Mám svou misi
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Bez výjimky přírodní
Když přírodní, tak na 100 %. Bylo by to ideální, 
kdyby to opravdu platilo. Realita je jiná. Pokud 
obsahuje váš deodorant kupříkladu 1 % růže, 
může být zcela legálně nazýván přírodním, 
ačkoli zbylých 99 % je chemie. Většina přírod-
ních deodorantů obsahuje značnou dávku 
nepřírodních, tedy i nejedlých látek. Aneta 
chtěla vyrobit „jedlý“ deodorant, který by byl 
bez kompromisu cele přírodní. To se jí povedlo. 
Výjimkou jsou dvě látky: včelí vosk a esenciál-
ní oleje.
I mnohé značkové přírodní deodoranty mají 
tu nedostatečnost, že v létě fungují jen asi tři 
hodiny. Anetiny přírodní deodoranty zvládají 
i zátěžové situace, z mé vlastní zkušenosti 
i v horkém létě působí celý den.

Posedlost nejsilnější motivací
Jak silnou motivaci musela mít, aby překročila dosavadní 
kosmetické standardy? Jakou trpělivost musela mít, aby prošla 
zátěžovou byrokratickou mašinérií? Každý kosmetický přípra-
vek musí mít laboratorní atesty, které stojí nemalé peníze. Celý 
proces je hon zaměřený na sběr úředních kulatých razítek, který 
je velmi náročný na čas.

Samotná vášeň většinou nestačí. Potřebujete 
posedlost. To znamená, že se v noci budíte 
a myslíte na dané téma. Neustále o něm mlu-
víte. Nastudujete vše, co o daném tématu vyšlo 
nebo co bylo vyrobeno. Jste posedlí kvalitou 
svého díla. Možná jste posedlí touhou dát 
zákazníkovi něco, co ještě neměl. Jste posedlí 
touhou nadchnout zákazníka.
Není to samotná síla vůle, co vede k překonání 
problémů a dosavadních standardů. Je to totál-
ní zaujetí, pohlcenost daným tématem.
Tak tomu bylo a je i u Anety. Od rána pracuje 
ve své dílně nebo laboratoři (vystudovala che-
mii). Po šesti hodinách bádání a testování pra-
cuje na počítači. Večer před usnutím nezřídka 
opět sedí u počítače. Prostě posedlost. :-) Měl 
jsem ji taky, když jsem vytvářel MateMagiku. 
V noci jsem se vzbudil a dělil pomocí japon-
ských a indických postupů deseticiferná čísla. 
Přitom matematiku nemiluju. Posedlost změ-
nila moje chování.

Změna, krok do nejistoty
Mnoho lidí má sen nebo silnou touhu, kterou nikdy nezrealizují 
jen proto, že její realizace přináší nejistotu. Neexistuje spolehli-
vý návod na to, jak podnikat, a už vůbec neexistuje zaručený po-
stup, díky kterému bychom způsobili úžasnou změnu. Znamená 
to, že se o žádnou nepokusíme? Naopak.
Když chcete způsobit pozitivní změnu, musíte většinou překo-
nat dosavadní standard. To udělala například Ester Ledecká, 

když získala na olympiádě dvě zlaté medaile z odliš-
ných disciplín. I když jí odborníci říkali, že nemá šanci.
Edita Berková proměnila pro sebe a tisíce dalších žen 
vyčerpávající mateřskou dovolenou v program, který 
ženám matkám vrací energii, sebevědomí i figuru. Ano 
mluvím o Strolleringu – cvičení s kočárky. Skvěle posu-
nula standardy v marketingu i eko reklamka Green Cat. 
Z obyčejné vizitky vyrobila kouzelnou vizitku. Když 
vám ji někdo věnuje, můžete ji zasadit do hlíny. Vyroste 
z ní třeba mrkev. Vizitka je ze škrobu a jsou v ní napuš-
těná semínka.
 
Další osobností, o které si v příštím čísle povíme, je 
ředitelka nadace Veronika Pačesová. Způsobila parádní 
změnu ve Středočeském kraji.

Koukněte na:
www.biorythme.cz
Videa s hrdinkami našeho seriálu najdete 

na facebookové stránce MÁM SVOU MISI.


