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FIRMY YVONNE A IVO LIZNA
Obchod s obuví a textilem na nám. Dr. Snûtiny. (foto ph)
Firma Yvonne majitelky Ivy Unãovské
a firma Ivo Lizna mají na první pohled
spoleãné jen jedno – obchod s obuví na
Námûstí Dr.Snûtiny, pod parkovi‰tûm na
RÛÏovém námûstí v Boskovicích. Obchod
patfií Ivo Liznovi a souãasnû jsou v nûm nabízeny také textilní v˘robky krejãovské firmy Yvonne. Pak snad je‰tû kfiestní jména
majitelÛ… Bûhem rozhovoru jsem v‰ak
zjistil, Ïe spoleãn˘ch atributÛ mají oba
podnikatelé mnohem více. Pfiedev‰ím je
zcela patrno, Ïe podnikání, kterému se vûnují, je souãasnû i jejich velké hobby. Hned
v úvodu jsem se dovûdûl, Ïe si navzájem pomáhají radou, pfiedáváním uÏiteãn˘ch informací i kontaktÛ. Oba se shodli na tom,
Ïe si vzájemné spolupráce velmi cení. Jsou
také ãlenové Obchodní hospodáfiské komory, jejíÏ boskovickou poboãku chválí za aktivní pomoc podnikatelÛm.
■ MÛÏete prosím ve struãnosti pfiedstavit svoje firmy?
I. Unãovská: Na‰e krejãovská dílna
v Chrudichromech zamûstnává 6 ‰vadlen,
které ‰ijí z v˘hradnû ãesk˘ch látek domácí
textil – zástûry, halenky, kalhoty, flanelové
ko‰ile, tren˘rky a noãní ko‰ile. Na‰e v˘robky putují prostfiednictvím dealerÛ do fiady
obchodÛ po celé âR, odbûr máme
i v Nûmecku a zásobujeme také jednoho v˘znamného velkoobchodníka v Rakousku.
Mezi na‰e stálé velkoodbûratele patfiil napfiíklad Magnet – Camif a.s. Pardubice, zásilkov˘ obchod s dlouholetou tradicí. V roce
2001 nám tato spoleãnost udûlila titul
„Autorizovan˘ partner”, kter˘m vyjádfiila
ocenûní kvality na‰í práce a uznání na‰ich
úspû‰n˘ch obchodních vztahÛ.
I. Lizna: Hlavní obchodní ãinností mé
firmy je velkoobchod s kvalitní koÏenou
obuví. DováÏím obuv z Polska, Slovenska,
Maìarska, Itálie a nyní také z Francie.
Dodávám obchodníkÛm u nás i na Slovensku. V Boskovicích jsem otevfiel prodejnu
na Námûstí Dr. Snûtiny 1a. Kromû personálu v této prodejnû mám jen jednu úãetní
a jednoho stálého dealera.
■ ¤eknete nám nûco víc o va‰em zboÏí?
I. Unãovská: Vyrábíme sice i dal‰í zboÏí,
ale na‰ím hlavním v˘robkem jsou zástûry.
A proã to nepfiiznat, zástûry je také mé nejmilej‰í téma. Nedávno jsem zaãala dokonce
sbírat staré fotografie historick˘ch zástûr, jejich nûkdej‰ích modelÛ.
Základem na‰ich v˘robkÛ je kvalitní materiál, kter˘ jsme doposud odebírali pfiedev‰ím
od firmy Tiba a.s. ve Dvofie Králové n. L.
Tato textilka, která ãerpá ze stalet˘ch zku‰eností cechÛ soukenick˘ch, tkalcovsk˘ch
a barvífisk˘ch, vyrábí velmi kvalitní poti‰tûné
bavlnûné a viskózní tkaniny a jejich smûsi.
Z nepfieberného mnoÏství jejich dobfie sladûn˘ch barevn˘ch kolekcí je co vybírat.
Stfiih je dal‰í klíãov˘ problém kvalitního
v˘robku. Existuje mnoho variant, jak zástûry vytváfiet a zdobit. Jin˘ vkus mají Ïeny
u nás, jin˘ v Rakousku. Na‰ím hlavním cílem je, aby se Ïena v na‰í zástûfie cítila dobfie, aby jí „sedla” a to i tehdy, kdyÏ je plnûj-
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‰í postavy. A navíc musí i dobfie vypadat,
musí platit, Ïe je doma stejnû krásná, jako na
ulici ve vycházkov˘ch ‰atech.
I. Lizna: Obuv, se kterou obchoduji, patfií do kategorie spoleãenské a vycházkové
obuvi, aÈ jiÏ pánské, nebo dámské. Ve‰kerá
obuv, kterou dováÏím a nabízím je vyrábûna
z kvalitních materiálÛ. Rád bych se zmínil
o správném v˘bûru obuvi. Zatímco pro managera v bance je zfiejmû pfiípustná jen ãerná
bota s koÏenou podráÏkou, pro pohodlnûj‰í
no‰ení je tfieba vybrat pode‰ev s mûkãí gumou, která je pro chÛzi pfiíjemnûj‰í. Pokud
si mlad˘ chlapec nebo dívka vybírají spoleãenskou obuv napfiíklad do taneãních, a do
té doby nosili jen volnou sportovní obuv, lze
pfiedpokládat, Ïe chodidlo je uvolnûné a bude chvíli trvat, neÏ se naformuje do relativnû tûsného prostoru lodiãky nebo módní
pánské boty. DÛleÏitá je také správná péãe
o obuv, zvlá‰tû koÏenou, a pak to, co bych
nazval „odpoãinkem” boty. Tedy nutnost nechat obuv fiádnû vyvûtrat, odpoãinout , nenosit kaÏd˘ den od rána do veãera stále jedny a tytéÏ boty jen proto, Ïe se mi líbí. V této souvislosti je‰tû jednu poznámku: zákazníci si ãasto pletou záruãní dobu s Ïivotností. Zatímco záruãní doba je standardnû 2 roky, u Ïivotnosti velmi záleÏí, jak˘m zpÛsobem a jak ãasto je obuv pouÏívána, jak je
o ni peãováno. Pfii nesprávném uÏívání a péãi mÛÏe dojít k nadmûrnému opotfiebení, tfieba i dlouho pfied uplynutím záruãní doby.
Uvedu pfiíklad: zákazník si koupí spoleãenskou obuv a tuto vyuÏívá i na bûÏné no‰ení.
Tímto dochází k vût‰ímu opotfiebení.
Zákazník jde boty reklamovat a zlobí se,
kdyÏ je mu fieãeno, Ïe se nejedná o v˘robní
vadu, ale nesprávné uÏívání, na které se záruka nevztahuje.
Je‰tû bych se chtûl zmínit o dûtsk˘ch botách. Jestli dospûlí jdou nakupovat na trÏnici,
je to vûc jejich vkusu. âasto v‰ak rodiãe koupí malému dítûti u trhovcÛ boty, které jsou
vyrobeny nejen nekvalitnû, co se jejich tvaru
t˘ká, ale hlavnû jsou z nekvalitních, neprody‰n˘ch materiálÛ. Mûli by si v‰ak uvûdomit, Ïe hazardují se zdravím svého potomka.
Snaha u‰etfiit v tomto pfiípadû mÛÏe nevratnû
po‰kodit nohu dítûte v dobû, kdy se vyvíjí.
Vím, Ïe dûtská obuv je v‰eobecnû povaÏována za drahou. Je ale tfieba vûdût, Ïe v˘roba
malé dûtské boty je ekonomicky témûfi stejnû
nároãná jako velké, dospûlé boty. PouÏívají
se stejná technologická zafiízení, práce ‰iãek
je stejnû nároãná, ne-li nároãnûj‰í.

■ Jaké byly zaãátky va‰eho podnikání?
I. Lizna: Podnikat v obchodû jsem zaãal
pfied 12 lety. Dovozu obuvi se vûnuji od roku 1997.
I. Unãovská: Já jsem pÛvodnû pracovala
v okresním muzeu a zaãátkem 90. let jsem si
kladla otázku, zda se mám bez zku‰eností,
znalostí, jen s odvahou, pustit do podnikání.
Byl to krok do neznáma a já vykroãila.
Naprosto bezhlavû, zato s pfiesvûdãením, Ïe
poctivou prací, slu‰ností a kvalitními v˘robky z kvalitních materiálÛ prorazím a uspûji.
Obor byl jasn˘; bodejÈ by ne, vÏdyÈ jsem vyrÛstala v oblasti, kde krejãovská v˘roba má
kofieny uÏ v první polovinû 18. století. V na‰í rodinû bylo samozfiejmostí si u‰ít témûfi
v‰e – od obleãení pro dûti, pfies ‰aty, kabáty
aÏ tfieba po pro‰ívané bundy. Své první modely jsem tvofiila ve staroÏitné loÏnici, kterou dostal mÛj dûda od továrníka Stiebera
z textilky ve Svitávce za dlouholetou vynikající práci.
Zaãínali jsme s jedním ‰icím strojem
Minerva a jedním entlovacím strojem s dírkovaãkou. A také s nad‰ením celé rodiny, která mi byla velkou oporou. 10. ledna 1991 je
datum na paragonu z nákupu prvního materiálu, flanelu na pánské ko‰ile. Já jsem se nauãila je ruãnû stfiíhat po nûkolika vrstvách, teta
‰ila a str˘c oknoflíkoval. Pak jsme ko‰ile naloÏili do auta a jeli nabízet do obchodÛ s textilem. A vida – dafiilo se! ·ly na odbyt dobfie,
byly z kvalitního materiálu a poctivû ‰ité.
■ Pochlubte se sv˘mi nejvût‰ími úspûchy.
I. Unãovská: Nejvût‰ím úspûchem bylo
získání titulu Îivnostník Jihomoravského
kraje, kter˘ jsem získala v roce 2006.
Velkou váhu kladu také na získání
Certifikátu jakosti z Textilního zku‰ebního
ústavu v Brnû, kter˘ potvrzuje jakost na‰ich
v˘robkÛ. Z ostatních úspû‰n˘ch událostí
snad jen heslovitû: úãast na setkání podnikatelÛ s tehdej‰ím pfiedsedou vlády Milo‰em
Zemanem a pfiedsedou Ruské federace
Michailem M. Kasjanovem v Praze, pravidelná v˘stavní ãinnost na regionálních v˘stavách a také na mezinárodním veletrhu
Styl a Kabo v Brnû, setkání s podnikateli
z Portugalska v Brnû, úãast na módní pfiehlídce v Boby centru pfii vyhlá‰ení soutûÏe
„Koãka rádia Krokod˘l”, ocenûní „Autorizovan˘ partner Magnet Camif a.s.”... Na‰lo
by se toho asi víc. Ale abych fiekla pravdu,
tak nejvût‰í radost ze v‰eho mnû udûlá rozzáfien˘ úsmûv babiãky v Domovû dÛchodcÛ,
která dostane moji novou zástûru a fiekne:
„Ta je krásná!”
I. Lizna: Nejen úspûchem, ale také nutností je úãast mé firmy na rÛzn˘ch v˘stavách, z nichÏ nejprestiÏnûj‰í je mezinárodní
veletrh Styl a Kabo na brnûnském v˘stavi‰ti. Velk˘m uznáním mé práce je skuteãnost,
Ïe obchodníci jiÏ vûdí, Ïe nabízím vÏdy kvalitní v˘robky. Dobré jméno firmy je stejnû
cenné, jako jiná uznání. V mé prodejnû
v Boskovicích jsem roz‰ífiil sortiment a kromû obuvi a v˘robkÛ firmy Yvonne prodávám kompletní sortiment pro muÏe, kter˘ se
rozhodne spoleãensky obléci, tedy obleky,

ko‰ile, doplÀky a boty. Novinkou od února
tohoto roku je prodej spodního prádla a plavek. Já se domnívám, Ïe ocenûním dobré
práce firmy je kaÏd˘ jednotliv˘ zákazník,
kter˘ od nás odchází spokojen.
■ Máte nûjakou zajímavost z va‰í ãinnosti?
I. Lizna: Právû teì jednám se sv˘m partnerem z Francie o dovozu dûtsk˘ch bot, které
oni vyrábí se sloganem „Bota, která roste s va‰ím dítûtem”. Jedná se o patent, kter˘ umoÏÀuje podle potfieby prodlouÏit botu asi o jedno
ãíslo, takÏe slouÏí dítûti o nûco déle. Dovoz zahájíme pravdûpodobnû na jafie pfií‰tího roku.
I. Unãovská: Moje v˘robky se takov˘m
vynálezem chlubit nemohou. Dala bych tedy
k dobru vzpomínku na dva obchodní zástupce, ktefií pro nás dfiíve pracovali. Pavel
a Láìa byli z Brna, a co jim nikdy nechybûlo, byl humor. Zaãátkem 90. let nebylo po
mobilních telefonech je‰tû ani vidu ani slechu. Páni zástupci zastavili u nás na dvofie
ve vozidle zn. Trabant Combi DeLuxe
a spolujezdec mûl na klínû klasick˘ ãern˘
telefon s kulat˘m vytáãením. DrÏel sluchátko u ucha a po zastavení je‰tû dokonãoval
hovor: „Ne, do Ostravy to dnes nestihneme,
zboÏí vám dovezeme aÏ v pondûlí. Na shledanou.” Oba se s kamennou tváfií kochali
na‰emu úÏasu, kdyÏ jsme obcházeli
Trabanta a nechápali, jak to funguje. Nebo
zastavili v malém mûstû u chodníku a ptali
se nic netu‰ící chodkynû: „Prosím vás, jedeme tady správnû rovnû?” A zmatená paní
odvûtila: „Ano, ale brzo bude zatáãka..."
■ Jaké jsou va‰e zájmy a koníãky?
I. Unãovská: Mû baví hodnû fotografování, ráda jezdím na svém ãerveném skútru.
Relaxuji pfii pofiádání rÛzn˘ch zajímav˘ch
akcí jako je Den dûtí, Mikulá‰ská zábava,
dûtsk˘ karneval, Buchtobraní, nebo módní
pfiehlídka v Domovû dÛchodcÛ.
I. Lizna: Baví mû volejbal, ale je pravda,
Ïe mám na nûj stále málo ãasu. Jinak je
m˘m koníãkem cestování, kterého si pfii své
práci uÏiji dostateãnû.
■ Poslední otázka – va‰e plány a cíle?
I. Unãovská: V leto‰ním roce dokonãujeme pfiístavbu nové stfiihárny, skladu a kanceláfie. S odbytem v âeské republice nemáme
potíÏe, rádi bychom ale zv˘‰ili export.
V soukromém Ïivotû bych ráda pokraãovala
ve fotografování a dokumentaci Ïivota v na‰í vesniãce Chrudichromech, a také budu
pokraãovat ve sbírání historick˘ch fotek zástûr. Ve svém Ïivotû, aÈ uÏ soukromém, nebo
ve firmû, se fiídím krédem, které jsem si stanovila: Je dÛleÏité vûdût, co chci, za tímto
cílem jít slu‰nû, poctivû, ale tvrdû.
I. Lizna: Na rozdíl od paní Unãovské jsem
dosud nad Ïádn˘m krédem nepfiem˘‰lel, ale
mÛÏu fiíct, Ïe s ní naprosto souhlasím. M˘m
cílem je kvalita. Kvalita zboÏí, se kter˘m obchoduji, kvalitní servis poskytovan˘ m˘m
partnerÛm a v neposlední fiadû i kvalitní rodinn˘ Ïivot. Takov˘ch cílÛ se nedá dosáhnout
jinak, neÏ slu‰nou, poctivou a tvrdou prací.
Paní Unãovská, pane Lizno,
dûkuji Vám za rozhovor. Petr Hanáãek
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