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JURIS REAL, spol. s r.o.

realitní a advokátní
kancelář, vykoupí Vaši
nemovitost za hotové.
Zprostředkujeme i prodej
s možností vyplacení
zálohy. Nabízíme realizaci
dražeb a aukcí. V souvislosti
s prodejem nemovitostí
vyplatíme z vlastních
zdrojů dluhy či exekuce.

Zavřená divadla?
Táta by těžce nesl,
že nesmí hrát.
Lezlo by mu
to na mozek
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Od diplomacie až k digitalizaci
V diplomacii poznala
svět, osud ji zavedl zpět
domů. Nyní Vanda
Horáčková Seidelová
pomáhá školkám k lepší
a snadnější komunikaci.

publika úžasná, ale maličká, není středobodem vesmíru. Zahraniční zkušenost
bych doporučila úplně každému. Existuje spousta studentských programů, stáží, dobrovolnických organizací, které
jsou schopné tyto výjezdy financovat.
I já se snažím tyto iniciativy aktivně
podporovat.
Když srovnáte život v Praze s ostatními místy, kde jste žila – co vidíte
jako přednost Prahy a co naopak
jako její minus?
V Praze jsem vyrostla a myslím, že se
tu žije krásně. Mně vyhovuje sociální
a kulturní život, v Praze jsou rozmanité
možnosti. Ráda si občas zajedu do přírody vyčistit hlavu, ale pak se s chutí vrátím. Pozitivně také hodnotím dostupnou veřejnou dopravu. Na druhou stranu si uvědomuji, že tu žijeme v některých věcech v bublině. Nelíbí se mi takové nadřazené „pražáctví“, to mi připadá
zbytečné.

5plus2
■ ROZHOVOR
EVA JAROŠOVÁ
PRAHA | V diplomacii chtěla Vanda
Horáčková Seidelová pracovat od dětství. Sen se jí splnil, ale životní okolnosti ji přivedly nakonec na jinou cestu.
Její aplikace usnadňuje školkám administrativu a komunikaci s rodiči. Letos
s projektem Twigsee vyhrála Women
Startup Competition 2021 a byla zařazena do žebříčku Innovators20.
„Z průzkumu mezi třemi tisíci rodiči
z celé republiky vzešlo, že 92 procent rodičů je s komunikací se svojí školkou
nespokojených. To byl důvod, proč
vznikl projekt Twigsee,“ říká Vanda Horáčková Seidelová.
Váš profesní životopis začíná už ve
14 letech, co vás v tak raném věku
vedlo k tomu, že jste začala sbírat
profesní zkušenosti?
Přišlo mi, že když se učím o nějakých
věcech, chtěla bych je co nejdříve vyzkoušet a v praxi zjistit, co mě baví. To
ale bylo těžké, bylo to skoro před dvaceti lety a možností tolik nebylo. Zajímaly
mě mezinárodní vztahy. Tak jsem tehdy
napsala všem poslancům, jestli bych
jim mohla dělat zdarma asistentku. Přišla mi ale jen jedna odpověď. Nakonec
jsem měla možnost se zapojit do studentských iniciativ. Byla jsem ve studentském zastupitelstvu Prahy 7, ve studentském modelu Spojených národů
a NATO. Dělala jsem neplacené stáže
a přitom učila angličtinu. Na gymnáziu
jsem si vyjednala individuální vzdělávací plán, abych všechno stíhala. Chtěla

Zkušenosti ze zahraničí jí otevřely oči. „Přineslo mi to prozření, že i když si
občas stěžujeme, máme se tu ve skutečnosti skvěle. Život v zahraničí není
taková pohádka,“ říká Vanda Horáčková Seidelová. FOTO | ARCHIV V. H. SEIDELOVÉ
jsem pracovat v diplomacii a potřebovala jsem nabrat co nejvíce zkušeností.
Nakonec jste si sen splnila a řadu let
jste žila v zahraničí, jaké zkušenosti
si nejvíc ceníte?
Měla jsem to štěstí, že jsem mohla žít
v Číně, ve Spojených státech a semestr
jsem strávila na Boloňské univerzitě

v Itálii. Díky tomu jsem na delší dobu
zažila tři odlišné kultury. Přineslo mi to
prozření, že i když si občas stěžujeme,
máme se tu ve skutečnosti skvěle. Život
v zahraničí není taková pohádka, jak
může na první pohled vypadat. Život
v Asii je velice náročný. I na americký
sen se musí tvrdě pracovat. Zároveň mi
to otevřelo oči v tom, jak je Česká re-

Zajímavé pracovní příležitosti jste
měla i po návratu do České republiky, byla jste i u návštěvy dalajlámy
v Praze. Jak na to vzpomínáte?
Po návratu z Číny jsem tu jako dvacetiletá začala studovat mezinárodní vztahy
a lingvistiku. K tomu jsem získala pracovní pozici v nadaci Václava Havla
Fórum 2000, která pořádá mnoho mezinárodních konferencí. Pracovala jsem
jako koordinátorka logistiky, pro naše
hosty jsem zařizovala všechny praktické záležitosti. Aby měli ubytování, letenky, ochranku, asistenty, program.
Proto jsem jim byla velmi blízko. Kromě dalajlámy jsem měla možnost spolupracovat i s mnoha politiky, prezidenty,
premiéry a dalšími významnými osobnostmi. To byla skvělá zkušenost. Třeba u dalajlámy jsem si uvědomila, že je
vlastně nonstop na cestách a žije v zásadě na hotelu, v autě nebo v letadle. Měl
velmi nabitý program, ale prokázal nám
tu čest, že strávil nějaký čas s naším týmem. Vyfotili jsme se, chytil mě za
ruku. Zaujalo mě, že si přál servírovat
převařenou teplou vodu. To je v Asii celkem běžné, ale tenkrát mě to překvapilo.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
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Diplomacii vyměnila
za digitalizaci
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Do života vám zasáhla nemoc a přišla životní změna. Co se stalo?
Měla jsem v kariéře dvě otočky. V roce
2012 jsem se chystala natrvalo přesídlit
do Ameriky. Tehdy přišlo úmrtí blízké
osoby a já stála před rozhodnutím, zda
v těžké době odletět. Zůstala jsem s rodinou. Odešla jsem do soukromého sektoru a sbírala zkušenosti. Začala jsem pracovat v digitálním prostředí ve finančních službách. Měla jsem malého syna,
práce bylo hodně a péče o sebe a spánek
šly do pozadí. Dohnaly mě však zdravotní komplikace, celý rok mě bolela hlava, až se nakonec zjistilo, že mám v čelistní dutině pěticentimetrový nezhoubný nádor. Čekala mě operace a mně došlo, že se už nemusím probudit. Hodně
věcí jsem odkládala, až jednou bude
čas. Uvědomila jsem si, že to jednou nemusí přijít. I když vše dobře dopadlo,
změnila jsem život, dala výpověď v prá-

ci a řekla si, že se chci naplno věnovat
věcem, které mi dávají smysl. Začala
jsem si všímat problémů kolem sebe,
jedna z věcí byla komunikace s mateřskou školou.
Co vidíte jako největší problém v komunikaci školek s rodiči a jak může
vaše aplikace přispět ke zlepšení?
Stalo se mi několik nedorozumění – někam jsme došli později, protože jsme si
nepřečetli změnu času v e-mailu, syn neměl kostým, protože jsem si to nepřečetla na nástěnce. Školky mají mnohdy
více kanálů, kterými proudí informace k
rodičům, a to ve výsledku může být problém. Z průzkumu mezi třemi tisíci rodiči z celé republiky vzešlo, že 92 procent
rodičů je s komunikací nespokojených.
To byl důvod, proč vznikl projekt
Twigsee. V pilotní fázi se ukázalo, že komunikace je jen špička ledovce toho, co
školky řeší. Ještě více je pálí rozsáhlá administrativa, výkaznictví a legislativní

ŽALUZIE
ROLETY

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny
SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

povinnosti. Je to množství věcí, které
nutí učitelky a ředitelky trávit nad papíry spoustu času, který by mohly využít
efektivněji s dětmi. Proto jsme postupně
do systému přidali další funkce. Dnes
jsme schopni vyřešit více než 80 procent
administrativních povinností školky automaticky v systému. Nyní jsme spustili
další novinku – online systém pro přijímací řízení pro státní školky. Letos budou všechny naše školky schopny udělat
kompletní předzápis i zápis online cestou. Pro všechny zřizovatele z řad obcí,
kteří budou Twigsee používat, přidáme
zdarma další rozhraní, kde budou moci
snadno sledovat všechny statistiky a pro
ně důležité údaje, samozřejmě s ohledem na ochranu osobních údajů. Díky
těmto přehledům budou moci školky
i celé městské části a obce fungovat efektivněji, protože budou mít vzájemný přehled o přijatých dětech, a ty tak nebudou
blokovat místo v dalších školkách, kam
je rodiče přihlásili.

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz

Objednejte si
týdeník 5plus2
www.5plus2.cz/schrankovne
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VRŠOVICKÁ ZDRAVOTNÍ KLINIKA VAŠEHO ZDRAVÍ
Sehraný tým odborníků, individuální přístup, vstřícné prostředí a komplexní péče.
To je Vaše Vršovická zdravotní už 10 let.

ODBORNÉ AMBULANCE
www.vzas.cz

ORTOPEDIE

FYZIOTERAPIE

LŮŽKOVÁ REHABILITACE

