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Martina je nesmírně výřečná 
a aktivní žena. Ve svém životě 
už byla kdečím, včetně  
vysokoškolské pedagožky. 
Dnes má úspěšnou firmu na 
výrobu dortů, ale vede i kurzy 
cukrářského designu, takže  
se k učení svým způsobem 
vrátila. 



WWW.JENPROZENY.CZ/ZENAAZIVOT 147

Žena a život Žena roku

MARTINA TOVARYŠOVÁ, KTERÁ SE STALA 
VÍTĚZKOU LOŇSKÉ KATEGORIE BYZNYS, SI 
BUDOUCÍ RIVALKY VE SVÉM SLADKÉM OBORU 
DOKONCE OSOBNĚ VYCHOVÁVÁ VE ŠKOLE 

CUKRÁŘSKÉHO DESIGNU.  

yhrála jste loňskou kategorii Byznys, kde jste obstála ve 
velké konkurenci. Jak na vaši výhru reagovalo okolí? 
Už během soutěže jsem měla velkou podporu svého okolí, 
především kamarádů a známých z mého rodného města Pře-
rova, protože tam mě všichni  znají a vědí, že jsem si své podni-
kání vybudovala opravdu sama, od píky a neváhala jsem kvůli 
němu převrátit svůj život vzhůru nohama. Jsem moc hrdá, že 
jsem vyhrála Ženu roku. 
Může mít podle vás vítězství v této soutěži nějaký pozitivní do-
pad například na podnikání? 

Podle mě určitě ano, minimálně v tom smyslu, že pokud někdo 
nemá až takového podnikatelského ducha, není rváč (což je dost 
potřeba, aby člověk v byznyse obstál), tak ho vítězství v takové sou-
těži může „nakopnout“ k  tomu, aby si víc věřil. Dokáže mu to 
zvednout sebevědomí, protože najednou zjistí, že lidem se to, co 
dělá, líbí. Určitě bych proto každému doporučila, pokud zná ně-
koho, kdo by si zasloužil, aby se o jeho práci či snažení lidé dozvě-
děli, aby neváhal a nominoval jej. Už proto, že nejsem úplným za-
stáncem toho, aby se lidé nominovali sami, prostě jen proto, že 
nominace někým jiným má v mých očích mnohem větší hodnotu. 
Znám spoustu žen, které by si nominaci zasloužily. To by ale chtě-
lo daleko víc takových soutěží, aby se na všechny dostalo. 
V jaké fázi je váš plán na otevření vzdělávacího střediska a po-
řádání rekvalifikačních kurzů pro zájemce o cukrářský design? 
Zatím provozuji jako mimoškolní vzdělávání jednodenní kur-
zy bez možnosti získání rekvalifikačních certifikátů. O to usiluji, 

Žene mě dál!

Konkurence 
se nebojím. 
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ale získat akreditaci od Ministerstva škol-
ství není nic jednoduchého. Je to běh na 
dlouhou trať a může to trvat i roky. Takže 
teď jsou na pořadu dne nové kurzy práce 
s čokoládou, pro které jsem nechala vy-
budovat úplně novou učebnu a těším se, 
až je odstartujeme.  
Nemáte obavy z  toho, že si na svých 
kurzech cukrařiny a práce s čokoládou 
vlastně vychováváte konkurenci? 
Konkurence se nebojím. Konkurence je 
dobrá a žene vás dopředu. Víte, já jsem 
aktivní člověk a  ty kurzy dělám hlav-
ně proto, že mě to baví. I  dorty vlastně 
peču proto, že je to zábava. A pokud se 
jednoho dne probudím a už nebudu mít 
na dorty náladu, nebude mě to těšit, tak 
s cukrařinou prostě skončím a klidně za-
čnu z gruntu s něčím jiným. 
Kdybyste měla tu moc a  mohla změnit 
pár věcí, které komplikují podnikate-
lům, jako jste vy, život, které by to byly?
Byla jsem dlouho ve světě, a  vím, jak 
tam podnikání funguje, takže bych urči-
tě omezila byrokracii, která všechno jen 
zbytečně brzdí, protahuje a v mnoha pří-
padech lidi od podnikání i  odradí. Na-
opak jsem ráda za to, že u  nás funguje 
kontrola kvality, a když vyrábíte potravi-
ny, tak jste pod kontrolou hygieny či stát-
ní zemědělsko-potravinářské inspekce. 
To ve světě není a podle mě je to chyba. 
S touto jedinou byrokracií souhlasím.     
Sledujete cukrářské trendy ve světě?     
Určitě, to je potřeba, i na cukrářský kurz 
už bych dnes vyjela jedině do zahraničí. 
Možná se jednou přihlásím i do nějaké 
světové cukrářské soutěže, uvidíme.   
Jaké jsou tedy nejnovější světové trendy 
ve vašem oboru? 
Čokoláda. Upouští se už od potahování 
dortů fondánem nebo marcipánem a do 
popředí se dostávají odlehčené krémové 

dorty s čokoládou, ze které se dají vyrobit 
neskutečné věci. Už zkrátka není v kurzu 
nic příliš přeslazeného a trendem se stává 
detail, precizně udělaná práce. Nic kýčo-
vitého, nic přehnaně nazdobeného. To je 
diktát, který přichází zejména z  cukrář-
ských rájů, jako je Francie a Itálie.
A co si navzdory trendům žádají nejčas-
těji vaši zákazníci?
Dorty na míru. To je má specializace. Ka-
ždého zákazníka, který ke mě přijde se 
žádostí o dort, vyzpovídám a nechám si 
oslavence popsat do naprostých detailů, 
abych mohla vymyslet něco, co ho oprav-
du potěší. Co bude o něm. A pak už je to 
jen o důvěře. Ale zásadně na dorty neu-
vádím věk, především u mužů, protože ti 
snášejí přibývající léta daleko hůř než my 
ženy, což se pořád asi málo ví.   
Mám pocit, že cukrářství zaznamena-
lo velký rozmach, hlavně maminky na 
mateřské dovolené se jím často zabývají. 
Jaké jsou (ne)výhody tohoto podnikání? 
Podomácku se tím opravdu zabývá hod-
ně maminek, a pokud chtějí takto i pod-
nikat, není to nic moc složitého, pokud 
máte tedy prostory k zařízení provozovny 
a vyřídíte si všechna potřebná povolení. 
Nevýhodou je nepořádek, který budete 
mít zpočátku všude po bytě. Já bych už 
dnes rozhodně nepropojovala podniká-
ní s rodinným životem doma. Je lépe to 
oddělit a doma mít klid, uklizeno a maxi-
málně upéct nějaký koláč pro rodinu. ■            
                                             MIRKA SRDÍNKOVÁ

„Dorty peču proto, 
že mě to baví. Až se 

jednou probudím a už to 
nebude zábava, začnu 

z gruntu s něčím jiným.“

MALINOVÝ DORT 
S MASCARPONE
POČET PORCÍ: 12 
PEČENÍ: 30–35 minut 
ZDOBENÍ: 20 minut

Korpus:
● 10 vajec
● 10 lžic cukru krupice
● 15 lžic polohrubé mouky
● 1,5 dcl oleje
● 1 dcl vody či citronové šťávy
● 1 prášek do pečiva

Krém: 
● 250 g Mascarpone
● 200 ml šlehačky 33%
● 1 lžíce cukru 
+ maliny a vysokoprocentní  
čokoláda na ozdobení

1 Rozklepněte zvlášť bílky a žlout-
ky. Do bílků přidejte pět lžic cukru 
krupice a vyšlehejte v tuhý sníh. 
Do žloutků také vsypte pět lžic 
cukru, poté přilijte olej a vodu 
nebo šťávu z citronu a také vyšle-
hejte. Vyšlehané žloutky vlijte do 
mísy se sněhem, pomalu míchejte 
a po lžících postupně přidávejte 
patnáct lžic polohrubé mouky. 
Nakonec lehce vmíchejte ještě 
prášek do pečiva. Vymažte formu 
tukem a vysypte polohrubou 
moukou. Troubu předehřejte na 
180 °C a pečte 30–35 minut. 
2 Mascarpone, šlehačku a lžíci 
cukru vsypte do mísy a vyšlehejte. 
Krém použijte do vnitřku korpusu 
i na ozdobení dortu. Na krém pak 
vyskládejte maliny, nastrouhejte 
čokoládu a dozdobte mátou. 


