
dort. Následoval druhý, třetí... A Martina zjistila, že ji pe
čení a hlavně zdobení dortů neuvěřitelně naplňuje a baví. 
„Kdyby mi někdo před deseti roky řekl, že ze mě jednou 
bude cukrářka, tak si asi poklepu na čelo. Ale ve spojení 
s mateřstvím se ve mně ta vášeň probudila a já zjistila, že 
to je přesně to, čemu se chci v životě věnovat,“ usmívá se. 
Všechny cukrářské fígle a techniky přitom objevovala 

sama. Až mnohem později navštívila několik kurzů 
předních zahraničních profesionálů, protože se 

prostě chtěla učit jen od těch nejlepších. 
Po čtyřech letech na mateřské dovolené si 

vyřídila živnostenský list, našla si odpověd
ného zástupce, protože nebyla vyučená 
v oboru, objevila vhodné prostory pro výro
bu, vyběhala vše potřebné na úřadech a za

čala péct dorty na zakázku. „Vyrábím jen na 
objednávku. Začínáme vždy osobní schůzkou, 

která je spojena s ochutnávkou, vymyslíme design 
dortu, uděláme návrhy a vybereme velikost,“ popisuje.

Martininou specializací je modelování figurek a hlavně 
obličejů, které vypadají jako skutečné. „Je to už taková 
vyšší dívčí, ale jednou to budu vyučovat i na svých kur
zech,“ slibuje hrdě Martina, která do cukrařiny promítá 
svůj výtvarný talent zděděný po dědečkovi a tetě, akade
mické malířce Martě Hyklové. A jakkoliv se to zdá ne
možné, při její současné sladké profesi se jí zúročí také 

ystudovala dvě vysoké školy. 
Vzdělání z ekonomické fakulty 

 doplnila ještě o právní poradenství 
a ihned po promoci začala pracovat 

na katedře vysoké školy jako asistentka. 
Jenže temperamentní Martina brzy pod

lehla své touze po cestování a rozhodla se 
na nějaký čas odletět na Nový Zéland. 

Tam pracovala nejprve jako brigád
nice na farmě, ale jen co si trochu 

zdokonalila angličtinu, získala 
místo personalistky, což jí, jak vzpomíná, 
dalo opravdu hodně: „Byla jsem mladá, 
k tomu žena a navíc ještě běloška, ale mu
sela jsem šéfovat maorským pracovníkům. 
Tehdy jsem zjistila, že dokážu být i docela 
 silná a umím si získat slušný respekt. To byla 
cenná zkušenost.“ 

Po návratu Martina působila jako lektorka psychologic
kých kurzů a motivačních programů, ale i v této oblasti se 
brzy vypracovala na vedoucí vzdělávacího střediska, kde 
přednášela hlavně pracovní právo.  

Vášeň probuzená hormony
Když se pak Martině narodila dcera a rok nato syn, jako 
správná maminka upekla k dceřiným narozeninám první 
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Martina Tovaryšová (42) je cukrářkou bez výučního listu, zato s akademickým 
vzděláním. Sladký svět ji však zlákal natolik, že se vše naučila za pochodu jako 

samouk. A v současnosti dokonce cukrařinu vyučuje. 

Za řemeslo 
se nestyďte!

dávná studia na střední průmyslové škole, kde se vě
novala strojírenské technologii. „Některé moje dorty 
jsou až gigantické, takže se mi výborně hodí technické 
znalosti, jak dort vnitřně vyztužit, kam s nosníky – 
jsem prostě taková cukrářská konstruktérka,“ směje 
se Martina. 

Řemeslo si zaslouží obdiv
A protože je Martina rozená organizátorka a vůdčí 
typ, navíc ji opravdu těší práce s lidmi, které se v pře
dešlých profesích věnovala, souvisejí i její další plány 
se vzděláváním. „Chci v lidech vzbudit pýchu, že dě
lají dobře své řemeslo. Protože když jste dobří, máte 
svou práci rádi, děláte ji s láskou a vnitřně vás uspo
kojuje, tak je to na ní vidět. A hlavně tím dál inspiru
jete lidi kolem sebe. Samozřejmě, že vzdělání také 
není k zahození. Momentálně mi i hodně pomáhá, 
protože v rámci mimoškolního vzdělávání pořádám 
cukrářské kurzy a žádám Ministerstvo školství o akre
ditaci, abych si mohla otevřít vzdělávací středisko 
a dělat rekvalifikační kurzy na cukrářský design,“ 
líčí Martina své plány a dodává: „Cukrařina mi dala 
spokojenost. Splnil se mi sen. A co mi vzala? Hezkou 
štíhlou postavu. Ne, že bych tolik jedla sladké, ale 
času na odpočinek je minimum, spím sotva pár hodin 
a navíc máme dvě malé děti, které mě potřebují.  
I je už cukrařina baví, takže teď mám v plánu otevřít 
také cukrářské kurzy pro děti. Jsem moc šťastná, že 
mohu dělat to, co mě těší, a profituje z toho celá moje 
rodina. Protože když je šťastná žena, je šťastný muž 
a samozřejmě i děti.“ 
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Hodnotné a atraktivní ceny 

● Vítězky získají balíčky Sephora v hodnotě 15 000 Kč. 
● Ženy, jež je nominovaly, obdrží balíčky Sephora 

v hodnotě 3000 Kč.

● Vítězky obdrží voucher v hodnotě  
10 000 Kč. 

● Ženy, které je nominovaly, dostanou 
 voucher v hodnotě 5000 Kč.

● Vítězky získají balíčky kosmetiky 
v hodnotě 15 000 Kč. 

● Ženy, jež je nominovaly, očekávají balíčky 
v hodnotě 5000 Kč. 

● Z nominovaných 
žen byla vybrána 
pětice, která si 
užila týdenní  

testování vozů 
značky Škoda.

● Společnost Auto 
Škoda jako oficiální 
shuttle car zajistila 
dopravu hostů le-

tošního Galavečera 
soutěže Žena roku. 

● Vítězky dostanou poukázku na oblečení 
v hodnotě 15 000 Kč. 

● Ženy, které je nominovaly, potěší  
poukázka na oblečení v hodnotě 5000 Kč.

KosmeticKé balíčKy sephora
vouchery medicom  clinic

dermoKosmetiKa 
eau thermale avène

týdenní testování
voZů ŠKoda

pouKáZKy marKs & spencer

V
„Žena má během mateřské 
dovolené dost času na to, 

aby zjistila, co by ji v životě 
bavilo dělat a naplňovalo.“ 

konkurenci,
jen tak člověk 

nezakrní a může 
se posouvat  

dál.

sama si
vychovávám

ve spolupráci s marks & spencer

➔


