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Přijďte rozkvést…

ÚVOD
“V jedné malebné vesničce nedaleko Pelhřimova se nachází místo, které vás
pohladí na duši, navrátí ztracený klid, pomůže s poznáním sebe sama a věnuje
vám čas, který můžete naplno prožít s rodinou a přáteli. “

Může být jedno místo tím vším? My věříme, že ano a doufáme, že ačkoliv je
projekt, který vidíte před sebou zatím jen fiktivní, naše radost a nadšení z něj
prostupuje každou jeho částí a dodává mu na opravdovosti.

Zahrada Na kopečku je společným dílem nás tří, tedy “holek z Kopečku”, jak si už
něžně říkáme. Našly jsme se v něm a promítly do něj své nápady, touhy a přání. To
vše díky kurzu Attaveny, který nám pomohl “rozkvést” a realizovat se. Na začátku
myslím ani jedna z nás netušila, co jsme schopné společně vytvořit a jak moc nás
to bude bavit. Samozřejmě, že nás to stálo spoustu času, nervů, trpělivosti a
přimělo nás to mnohokrát vystoupit ze své komfortní zóny. Jsou to ale zkušenosti,
ze kterých budeme čerpat další roky a zážitky, na které budeme s láskou
vzpomínat.

Rády bychom vás provedly procesem vzniku firmy, nebo spíše projektu, který nás
vzal za srdce a u nějž věříme, že se jednou a snad ani ne za tak dlouho, zrealizuje.

JAK TO CELÉ VZNIKLO
Projekt otevřené přírodní zahrady s poetickým názvem Na kopečku odkazuje k
opravdové zahradě, ve které žije členka našeho týmu a současně i kamarádka
Vendy. Její nadšení a vize nás vtáhla do projektu budovaného do té doby jen v
hlavě.

Zahrada, příroda a ekologie je ostatně to, co nás všechny spojuje a baví a díky
tomu vznikl náš náš tým s úplnou lehkostí. Sešly jsme se u toho, co je nám blízké.
Všechny tři vlastníme dům se zahradou a každá z nás je nadšencem v trochu
jiném odvětví. Vendy žije zahradou, květinami, estetičnem a tvoří z keramiky a
přírodnin. Danča je zahradnice, mající dar vypěstovat zeleninu k nakousnutí, k
tomu se věnuje i meditaci, bylinkám a výrobě mýdel, mastí a jiných kosmetických
produktů. Klára je nadšenec pro cokoliv v čem vidí smysl, miluje přírodu a svou
budoucnost vidí ve vzdělávání dětí i dospělých.

Zahrada jako místo setkávání, místo co spojuje lidi . Na tom jsme se shodly hned
při první konzultaci ohledně budoucí práce na firmě. Stejně tak na tom, že by
měla být otevřená široké veřejnosti a co nejvíce přírodní. Nebylo ani potřeba
složitě vymýšlet název, místu na kterém dům se zahradou stojí, se totiž odjakživa
říká Na kopečku. A co vše by se v ní mohlo odehrávat? Vycházely jsme z
potenciálu místa i našich přání a představ. Nakonec jsme však dospěly k názoru,
že aby byl projekt v budoucnu realizovatelný, je třeba držet se aspoň trochu při
zemi.  Co však není teď, může ještě být.
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Přijďte rozkvést…

ZAKLÁDACÍ LISTINA

Sídlo a právní forma společnosti:

Na Kopečku - Otevřená přírodní zahrada s.r.o.
Chrástov 25
393 01 Horní Cerekev

Zakládající členové:

Vendula Káfoňková
Klára Honzlová
Dana Zückerová

Předmět činnosti:

● workshopy a víkendové akce
● přednášky a besedy (odborná témata týkající se přírody a seberozvoje)
● kurzy
● dětský klub Kvítek (pravidelné hlídání dětí s programem)
● zahradničení (samosběr květin, komunitní záhony ajn. )
● tématické akce (pouštění draků, pálení čarodějnic ajn.)
● dílny
● e-shop (bylinné směsi, přírodní dekorace, věnce, kytice, keramika, mýdla,

masti, sirupy, marmelády, šité výrobky)
● prodejna (sirupy, marmelády, zeleninové bedýnky, věnce, kytice, šité

výrobky)
● ubytování

Cílová skupina:
rodiny s dětmi, lidé z města, milovníci přírodních zahrad a permakultury

Barvy:
bílá, černá, hořčicově žlutá, listově zelená, světle fialová

Motto:
“Přijďte rozkvést...”
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Přijďte rozkvést…

FIREMNÍ IDENTITA

Hned v úvodu tvoření naší firmy jsme věděly, že musí být na první pohled jasné, že
se jedná o zahradu s otevřenou náručí, kde je každý vítán. Snažily jsme se o to, aby
veškeré propagační materiály působily rozkvetle, lákavě a naplňovaly tak naše
firemní motto “ Přijďte rozkvést…”.

Při tvorbě vizuálního stylu pro nás bylo důležité, aby byl jednoduchý, výstižný,
barevně evokoval rozkvetlou zahradu a dobře fungoval jak na tištěných
materiálech, tak na webových stránkách. Další důležitou součástí naší vizuální
rozpoznatelnosti je kromě charakteristického loga i jednotný font a v neposlední
řadě volba materiálů. Pracujeme s přírodním papírem a snažíme se, aby byla u
všech výrobků patrná ruční práce a láska k řemeslu a přírodě.

LOGO

Tvorba a zejména pak výběr správného loga pro nás byl snad jedním z
nejnáročnějších úkolu. Už na začátku jsme se shodly na tom, že by mělo
jednoduché a symbolizovat zahradu a její otevřenost lidem. Nejdříve jsme chtěly
mít v logu rozkvetlý strom, což vypadalo dobře, ale zdálo se nám, že to nevystihuje
plně to, co nabízí. Bylo potřeba zahradu zastřešit a vytvořit dojem příjemného
prostoru venku i vevnitř. Proto se naším logem stal dům uprostřed rozkvetlé
zahrady. Místo, kde je dobře venku i uvnitř.
Barevně vycházíme z našeho vizuálu, nicméně hlavní logo je černobílé, aby se dalo
použít i na přírodní papír a mohlo se z něj udělat třeba razítko. Zároveň je velmi
dobře rozpoznatelné, zapamatovatelné a dotváří celkovou identitu firmy.
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Přijďte rozkvést…

VIZITKA

Vizuální styl vizitky je jednoduchý, aby se dal použít i na přírodní papír a logo jsme
v tomto případě upravili tak, aby se zachovala identita firmy a celek působil hravě
a nadčasově.

PROPAGACE
Cílem propagace je pro nás zejména navnadit lidi, aby se k nám do zahrady přišli
podívat. Věříme, že nejlepší propagace je v našem případě místo samo a pocit s
ním spojený. Naší klientelu tvoří široká veřejnost, jako jsou například lidé z velkých
měst, rodiny s dětmi a lidé zajímající se o přírodu, permakulturu a přírodní
zahrady.

PROPAGAČNÍ FOTKY

Většina našich fotek je focena přímo v zahradě, o kterou se Vendy s láskou stará a
zvelebuje ji. Dále jsme čerpaly z Dančina archivu, kdy si pro potěchu fotila
vlastnoručně vyrobená mýdla a vypěstovanou zeleninu. Využily jsme i fotografie
Vendiny keramiky a díky několika příjemným jarním dnům v zahradě se šálkem
kávy vznikly fotky nás i dětí.

6



Přijďte rozkvést…
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Přijďte rozkvést…

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

V rámci projektu jsme vytvořily několik tiskovin prezentující zahradu a akce, které
plánujeme pořádat. Snažily jsme se zachovat jednotný a rozpoznatelný styl, který
společně s rozkvetlými fotkami vyzývá k návštěvě a navozuje pohodu.
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Přijďte rozkvést…

WEBOVÉ STRÁNKY

Co v současné době navnadí člověka více než svěží web. Snad už jen Instagram a
Facebook, ale s těmito platformami jsme neměly tu čest pracovat. Naše webové
stránky jsme se snažily vytvořit přehledně a výběrem fotek i barev navodit
atmosféru klidu a harmonie. Web zahrady Na kopečku zastřešuje celou nabídku
aktivit, které může návštěvník zažít. Součástí je i e-shop, kde jsou k dispozici
produkty z domácí dílny.

zahradanakopecku.webnode.cz
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Přijďte rozkvést…

VIZE A CÍLE

Projekt Otevřené zahrady Na kopečku je v současnosti rozpracovaným plánem,
kterému dodal kurz Attaveny pevné obrysy. Se zahradou jsme posledních pár
měsíců vstávaly a usínaly, a na papíru i mimo něj společně konstruovaly její
budoucí bytí. Stala se naším dalším děťátkem, o které je třeba pečovat a rozvíjet
ho. Díky tomu jsme si uvědomily, kam chceme projekt posunout, co vše se v rámci
něj dá realizovat a jak se můžeme realizovat i my samy. Rovněž se nám podařilo
nadchnout i naše muže, kteří konečně vidí náš sen trochu reálněji. Už to není jen
abstraktní výplod bohaté fantazie žen na mateřské, je to něco skoro
hmatatelného, co mohou díky propagačním materiálům vidět na vlastní oči.

Naší vizí je Zahradu Na kopečku v budoucnu opravdu otevřít. Je nám jasné, že nás
čeká spousta práce, ale postupnými krůčky chceme jít této představě naproti.
Jedním z nadcházejících cílů je, aby zahrada získala certifikaci přírodní zahrady a
mohla svá vrátka otevřít lidem. Současně s tím plánujeme s pomocí našich
drahých mužů vytvořit skutečné zázemí pro návštěvníky a mezitím sbírat
zkušenosti, které budeme moct v budoucí praxi třeba i využít. Koncem kurzu se
tedy nechceme loučit. Doufáme, že se společně v zahradě setkáme a kdo bude
chtít, rozkvete tu s námi.

ZÁVĚR

Klára Honzlová

Až budu jednou vzpomínat na dobu mateřské
dovolené, kurz Attaveny bude jednou z nejdůležitějších
vzpomínek a současně i mezníků v mém životě.
Přihlásila jsem se do něj jen tak a neměla žádná
očekávání, potřebovala jsem jen být chvíli bez dětí. Cítila
jsem se vyhořelá a po letech na mateřské mentálně
značně otupělá. Prostě jako bych cestou s dětmi
poztrácela sama sebe. Už po prvním videohovoru s

Bárou Čížkovou však ve mně zahořela jiskřička naděje a pocitu, že tohle bude
možná to lano, které mě z mé trudomyslnosti vytáhne. A to se stalo a toho
úžasného bylo mnohonásobně víc. Díky kurzu jsem vyšplhala až ke svému
ztracenému já a konečně jsem se po letech tápání našla. Navíc jsem se u toho
spoustu naučila. Nejen o počítačích, grafice, plánování času a mnoha dalších
zajímavých tématech. Dozvěděla jsem se toho spoustu i o sobě. Zjistila jsem, jak
lépe komunikovat s manželem, dětmi a lidmi kolem sebe. Naučila jsem se
pracovat v týmu a budovat společný projekt. Získala jsem nové přátele, zkušenosti
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Přijďte rozkvést…

a zážitky, na které budu celý život vzpomínat. Jako člověk jsem prostě úplně
rozkvetla a myslím, že tohle je výsledek který by bez přehánění vydal za všechny
terapeuty světa.
Jsem velmi vděčná, že jsem se mohla seberozvojového kurzu od Attaveny
zúčastnit a z celého srdce děkuji všem, kteří ho pro nás, ženy na mateřské,
pomohli připravit. Velký dík patří jmenovitě báječné Verče Kaškové, která nás
kurzem provázela a byla nám všem oporou, inspirací i obrovskou motivací. Rovněž
pak i Báře Čížkové, jejíž nasazení a ochota byly neskutečné a za její nejen
emailovou podporu moc děkuji. V neposlední řadě díky všem skvělým lektorům,
čas strávený s nimi byl jednoduše požitkem.

Vendula Káfoňková

Že Attavena, pro mě tehdy bohužel neznámá organizace,
pořádá kurz věnovaný maminkám a jejich osobnímu
rozvoji, jsem se dozvěděla jen tak mezi řečí od kamarádky.
Hledala jsem tehdy něco, kde bych mimo mateřských
povinností mohla dělat smysluplné věci, kreativního
charakteru a kde bych se rovnou naučila i něco nového. A
tak zmínka o Attaveně přišla ve správný čas. Již delší dobu
jsem přemýšlela, kam mé další kroky životem povedou a

kam se budu ubírat. Měla jsem myšlenek v hlavě celkem spoustu, ale sjednotit si
myšlenky a ony nápady se zdálo být jako celkem nadlidský výkon. Díky kurzu
Attaveny se však vše v dobré obrátilo a já dostala ten správný a intenzivní impuls
do života. A bez nadsázky mohu říct, že konečně ve svých 32 letech vím, co bych
moc ráda do budoucna vytvořila. A za to patří velký dík všem lidem, co nás v kurzu
lektorovali. Na celou tu krásnou dobu trvání kurzu budu vzpomínat s láskou i díky
inspirativním lidem, které jsem díky němu poznala. Myslím, že s holkama tvoříme
fajn partu a moc bych si přála, aby naše přátelství koncem kurzu neskončilo. Jsem
vděčná, že tento program pro maminky na mateřské, které občas mohou ztratit
svůj směr a půdu pod nohama, vůbec existuje :-)

Dana Zückerová

Do kurzu Attavena jsem se přihlásila, protože jsem
věděla, že bude pro mě velkým přínosem v mnoha
oblastech. Jedním z přínosů kurzu Attavena vítám
(vzhledem k mému odtržení se od společnosti), sociální
kontakt, poznání úžasných lidiček a komunikace s nimi
, a to na mnoha úrovních. Dalším přínosem pro mě je
osvěta v IT světě, práce v mnoha, pro mě dosud
neznámých aplikacích a programech.
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Přijďte rozkvést…

Vítám i spoustu užitečných informací, které s prací na PC souvisí a informací, které
se týkají osobního rozvoje. A v neposlední řadě pro mě velice obohacující
přednášky, školení, workshopy v podání skvělých, milých a zajímavých lidí (lektorů,
mentorů, koučů a psychologů).
Tímto všem srdečně děkuji za jejich čas a pomoc a přeji všem mnoho pracovních
úspěchů a pohody v osobním životě.
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