
Nevíte v práci, co dřív? Přijďte na známý workshop Anety 
Martinek v rámci akce Žen ze Severu 

Liberec 3. 5. 2022 – Již čtvrté setkání Žen ze Severu na téma organizačních 
dovedností proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2022 v Libereckém podnikatelském 
inkubátoru Lipo.ink od 17:00. Přednášku na téma Organizační porno aneb to 
jediné porno na světě, které vám schválí povede Aneta Martinek, 

spoluzakladatelka a provozní ředitelka společnosti #HolkyzMarketingu. Akce je 
pro všechny účastnice bezplatná a stačí se na ni pouze registrovat. 

„Organizace práce byla častým tématem na předchozích setkáních Žen ze Severu. Proto 
jsme se rozhodly Anetu pozvat,” říká Zuzana Pětníková z organizace #HolkyzMarketingu a 

dodává: “Aneta tenhle oblíbený workshop standardně přednáší hlavně v Praze a nás moc 
těší, že můžeme tento program přinést i sem do Liberce.“ 

Platforma Ženy ze Severu sdružuje čtyři subjekty v regionu: Lipo.ink, Czechitas, Podnikavé 

ženy Libereckého kraje a #HolkyzMarketingu. “Máme stejné cíle – inspirovat, podporovat, 

vzdělávat a propojovat, a tak jsme vymyslely tuhle společnou akci,” vysvětluje Zuzana 
Haburajová z Lipo.ink a pokračuje: “Navíc s potřebou mít možnost sdílet a načerpat nové 
zkušenosti a hledat pracovní příležitosti k nám do Lipo.ink přicházelo stále více klientek.” 

Téma sebeorganizace a organizace práce v týmu je v dnešní době opravdu vyhledávané. 
Důvodem je především nekonečná zásoba nástrojů, které slouží k lepšímu zvládání time 
managementu. Jak zvládnout obrovský nápor úkolů a nezbláznit se z toho? Jak se lépe 

soustředit a využívat komunikační nástroje ve svůj prospěch, nikoliv jako žrouta času 
vedoucího k prokrastinaci? Jak organizovat tým lidí, jak udržet v týmu klid a správně 
delegovat úkoly? Na to vše odpoví ve své přednášce Aneta Martinek na další akci Ženy ze 
Severu.  

 

Fotogalerie v dostatečném rozlišení jsou k dispozici ZDE, popisky k fotkám naleznete na konci 

TZ. 

Představení účinkující a organizátorů: 

● Aneta Martinek je co-founder & COO #HolkyzMarketingu. Předtím 7 let vedla marketing a eventy ve 
vzdělávacím institutu GrowJOB, jehož nejznámějším projektem je Konec prokrastinace. Její oblíbené 
téma je time management aneb organizační porno a baví ji téma mileniálů a girlpower, o kterých píše 
blog Stay mileniál. Na sítích ji lze sledovat jako @an_martinek. BIO řečnice: 
https://talkbase.so/anetamartinek  

 

● Podnikavé ženy Libereckého kraje – Spolek se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostoru pro 
společné setkávání, sdílení zkušeností a celkově oporu a podporu žen v podnikatelském světě. 
Činnosti spolku jsou vyvíjeny s důrazem na morální a etická hlediska s cílem podpořit kolektivní 
zkušenosti v podnikání, kreativitu, osobní jedinečnost, slušné a etické podnikání.  

 

https://lipo.ink/
https://lipo.ink/cs/akce-detail/zeny-ze-severu-vol-4
https://lipo.ink/
https://www.czechitas.cz/
http://podnikavezenylbc.cz/
http://podnikavezenylbc.cz/
https://holkyzmarketingu.cz/
https://lipo.ink/cs/p/zeny-ze-severu
https://talkbase.so/anetamartinek
https://talkbase.so/anetamartinek
http://podnikavezenylbc.cz/index.php


● Lipo.ink – Liberecký podnikatelský inkubátor podporuje vznik a rozvoj inovativních firem v Libereckém 

kraji (LK). Vznikl koncem roku 2017 jako veřejná služba obyvatelům LK a nabízí vedle poradenství a 
osvěty v podnikání i přes 4000 m2 unikátních kancelářských, eventových, výrobních a co-

workingových prostorů. Lipo.ink je součástí ARR - Agentury regionálního rozvoje, a je jeden ze 

zakládajících členů inovační platformy Ynovate, což je národní síť osmi profesionálních inovačních 
center zřizovaných kraji, městy a univerzitami. 

 

● Czechitas – Nezisková organizace Czechitas se zaměřuje na vzdělávání žen, mládeže a dětí v 
informačních technologiích. Od roku 2014 zrealizovala přes 1200 jednodenních workshopů a 
dlouhodobých kurzů s více než 30 000 účastnicemi bez ohledu na věk, předchozí vzdělání nebo 
pracovní zkušenost. Czechitas organizují workshopy na různých úrovních pokročilosti, letní a 
příměstské tábory či večerní kurzy. Czechitas inspirují, vzdělávají a uplatňují nové talenty k posílení 
diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Od roku 2019 své aktivity pořádají i v Libereckém kraji. 

 

● #HolkyzMarketingu jsou vzdělávací platforma, která pomáhá s rozvojem kariéry. Hlavně v 
marketingu.  Za sedm let vybudovali platformu, která nabízí školení, přehled pracovních pozic nebo 
inspiraci. Pomáhají ženám i mužům, ať už v marketingu pracují nebo ne. V roce 2021 se jejich 
vzdělávací materiály dostaly k deseti tisícům lidí, a pomohly jim tak být lepší. 

 

—----------------------------------------- 

Kontakty: 

Za Czechitas Liberec: 

Zuzana Heferová  

+420 776 677 610 

zuzana.heferova@czechitas.cz 

 

Za #HolkyzMarketingu: 

Zuzana Pětníková 

+420 721 044 470 

zuzana.petnikova@gmail.com 

 

Za Lipo.ink: 

Zuzana Haburajová 

+420 774 337 977 

zuz@lipo.ink  

 

Za Podnikavé ženy: 
Hana Křenková 

+420 605 523 805 

info@akkrenkova.cz 

 

—----------------------------------------- 

Popisky k fotografiím: 

1 – Akce Ženy ze Severu se koná v Lipo.ink jednou za čtvrt roku. 
2 – Na předchozí akci si návštěvnice mohly na vlastní kůži vyzkoušet metodiku vzdělávání Word Café. 
3 – Spolek Podnikavé ženy Libereckého kraje představují, co mohou nabídnout.  
4 – Na téma Jak vybalancovat práci a osobní život diskutovaly návštěvnice třeba i s Mariou Sztarovics, 
zakladatelkou firmy Wings4U. 

5 – Na programu je pokaždé i networking, kdy je prostor pro hledání nových kontaktů a příležitostí. 
6 – V závislosti na programu může být omezená kapacita. 

7 – Svoje místo si ale můžete pojistit včasnou bezplatnou registrací. 

http://lipo.ink/
https://www.ynovate.cz/cz/
https://www.ynovate.cz/cz/
https://www.czechitas.cz/
https://holkyzmarketingu.cz/
mailto:zuzana.heferova@czechitas.cz
mailto:zuzana.petnikova@gmail.com
http://zuz@lipo.ink/
mailto:info@akkrenkova.cz
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