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38 3938 czech talents

Renesanční bytost 

Titulek nepřehání. Dnešní úspěšná top manažerka 
toho za svůj relativně krátký život stihla hodně. Napří-
klad vystudovat katedru výtvarných umění při Peda-
gogické fakultě v Plzni. Uspět jako modelka na Tchaj-
-wanu, točit reklamní spoty a  organizovat obchodní 
mise tamních podnikatelů do Česka. Dále se uživit jako 
komparzistka v  Londýně a  nato vybudovat v  britské 
metropoli vlastní úspěšnou agenturu. A tak snad jedi-
né, co energií nabitá mladá dáma nestihla, byla vlastní 
promoce. Den po státních zkouškách totiž musela pra-
covně odjet na Tchaj-wan a diplom dostala poštou.

Pracovní náplň Evy Klejmové a jejího týmu spočívá 
v  plnění těch nejnáročnějších přání klientů příbuzné 
privátní J&T Banky. Výčet jejích nejzdařilejších kous-
ků je impozantní. Mimo jiné dokázala sehnat přes své 
kontakty lístky na předávání Oscarů v  Los Angeles. 
Partnerka jiného klienta se může těšit z náušnic slav-
ného výrobce, které měla na filmovém festivalu v Can-
nes půjčené filmová star Sharon Stone. A její zásluhou 
nejmenovaný občan Slovenska poletí do kosmu.

„I u výjimečného klienta můžeme hovořit o vyvolání 
pocitu výjimečnosti,“ pouští se Eva hned v  úvodu do 
hry se slovíčky. „I sebevýjimečnější klient totiž ocení 
přidanou hodnotu v podobě ušetřeného času. Snažím 
se ho poznat takovým způsobem, že po čase začínám 
přemýšlet za něj. Když mi zavolá, vím všechno o jeho 
rodině. Jak velké má děti, jaké mají rády jídlo a co nao-
pak vůbec nemusí. Mám informace o jeho osobě, jaké 
má hobby a  co preferuje partnerka. Vím, kde byl na 
poslední dovolené, jak byl spokojený s hotelem, pláží, 
sportovním vyžitím či gastronomickou nabídkou. 
Mimochodem, v našem oddělení umíme zařídit i  tak 
praktické věci, jako je posekání trávníku či angažování 
chůvy. A pokud mi partnerka naznačí, jaká je její před-
stava dárku k narozeninám či k Vánocům, umím tuto 
informaci ve správný čas a  správnou dobu posunout 
k partnerovi. Prostě zbavuji lidi starostí. A baví mě to.“

Samozřejmostí je pak znalost dat narozenin, svátků 
a  životních jubileí nejbližších rodinných příslušníků 
a dalších blízkých. Při sázce na perfekcionismus, jehož 
je Eva Klejmová důslednou zastánkyní, se nelze divit, 
že počet klientů, kterým banka poskytuje veškerý 
servis, narůstá spíš pozvolna. „Začínali jsme ve dvou 
lidech. Teď je nás jedenáct, kromě toho jsme otevřeli 
pobočku na Slovensku. Kvalita musí za všech okolnos-
tí převažovat nad kvantitou,“ říká Eva důrazně.

Vším, čím jsem byl, 
byl jsem rád. Když 
nemůžeš, tak přidej. 
Co tě nezabije, to tě 
posílí. Štěstí přeje 
připraveným. nevěříte-li, 
že všechny zmiňované 
slogany mohou 
vystihovat životní osudy 
a profesní dráhu jediné 
osoby, mýlíte se. onou 
personou, nutno říci, 
že velmi atraktivní, je 
ředitelka J&t Consierge 
eVa KleJmoVá.

         Eva Klejmová: 

Nemožné ihned, 
zázrak zítra

VzhůRu na tChaJ-wan

Profesní cesta Evy Klejmové k současné pracovní pozici vedla přes několik 
kontinentů. A  začala velmi neobvykle. V  roce 1999 se totiž absolventka 
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a studenta 
katedry výtvarných umění při PF v Plzni rozhodla přijmout nabídku stu-
dijního pobytu na Tchaj-wanu. Přerušila studia v Plzni a vyrazila do země 
dosud nepoznané. Počátky hlubšího pronikání do tajů moderního čínského 
umění byly úchvatné a strastiplné zároveň. „Prakticky všechny materiály 
jsem si musela dat přeložit z čínštiny do angličtiny a pak jsem si je překlá-
dala do češtiny. Ale studium mě pohltilo natolik, že když jsem se vrátila do 
Česka, byla jsem pevně rozhodnutá dělat na toto téma diplomovou práci,“ 
vzpomíná Eva. V tomto případě přálo štěstí připraveným, neboť šéf kated-
ry neměl s tímto záměrem problém. Studentka fascinovaná asijskou kul-
turou tak zvládla během školního půlroku dva semestry a mohla se oddá-
vat pendlování mezi svou vlastí a Tchaj-wanem. A protože každé potěšení 
něco stojí, začala si přivydělávat modelingem, když přijala jednu z mnoha 
nabídek učiněnou na ulici. „Evropanek s odpovídajícími proporcemi tam 
v té době moc nebylo. Lidi se na nás dívali jako na zázrak přírody. Práce se 
nabalovala, vedle studia a klasického modelingu jsem začala točit reklamy 
na optiku, auta, kosmetiku,“ říká s tím, že za největší mimostudijní zážitek 
považuje reklamní spoty, ve kterých propagovala místo svého aktuálního 
pobytu. „Bylo to k nevíře, ale je to tak. Mladá holka z Česka dělala promo-
tion Tchaj-wanu, ve kterém zve na ostrov zbytek světa. Ještě dnes se tomu 
směju.“

Vedle studia a uplatnění v modelingu přišla další výzva v podobě spo-
lupráce s tamním ministerstvem zahraničního obchodu. Jako studentka 
začala organizovat pro tchajwanské byznysmeny obchodní cesty do Česka. 
Samozřejmě na klíč. Jednalo se o další úspěšně zvládnutý semestr školy 
života. „Tchajwanci jsou velmi vstřícní a přátelští, zároveň však trvají na 
striktním plnění pracovních povinností. Neúspěch hned tak neodpouš-
tějí.“

londýnsKá mise

Po promoci a dalším pobytu na asijském ostrově zatoužila Eva Klejmová po 
změně prostředí. Deset měsíců pracovala na domácích interiérech, pak se 
rozhodla pro Londýn. Vedle takřka dokonalé angličtiny ji tam vedla i víra, 
že získá odpovídající pracovní uplatnění. A  také možnost pravidelných 
návštěv domova. „Na Tchaj-wanu jsem se přesvědčila, že když je člověk 
šikovný a  nevadí mu tvrdá práce, prosadí se prakticky všude. Neúspěch 
jsem si vůbec nepřipouštěla. Takže jsem přijela do Londýna, pronajala byt 
a  začala obcházet castingy a  modelingové agentury. Ve svých začátcích 
jsem posílala na různé adresy devadesát životopisů denně,“ vzpomíná na 
své počátky v britské metropoli.

Jednoho dne pak při četbě novin narazila na informace o velkém castin-
gu spojeném s natáčením filmu Closer, jehož hlavními hvězdami byli Jude 
Law a Sienna Miller. Eva přišla, viděla a dostala práci. A co bylo v té chvíli 
nejdůležitější, ocitla se v castingové databázi.

Londýnský pobyt Evy Klejmové je spojen 
s prací profesionální komparzistky. 
Bylo to v době, kdy se chtěla věnovat 
modelingu a filmu. Pak její profesní cesta 
nabrala úplně jiný směr (foto vlevo dole). 
Do Tater, které jsou málem za humny, se 
Eva vždy ráda vrací (dole vpravo).
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všechno telefonicky. Anglická ‚léčba‘ totiž spočívala v tom, že se mě každý 
den přišel jiný doktor zeptat, co mi je, a pak cosi načmáral tužkou na kus 
papíru. Do toho všeho mi jednoho dne zazvonil telefon, na druhém konci 
byl někdo z TV Nova s tím, že by měli zájem o mé služby.“

Když byla majitelka úspěšné a prosperující agentury schopna absolvovat 
let, vrátila se na doléčení do Česka. Mezitím si odskočila na úspěšný poho-
vor. Po návratu do Londýna tak musela řešit nesnadné dilema. „Agentuře 
se dařilo, ale já cítila, že v Londýně žít nechci. Navíc bych musela přijmout 
další lidi. Víc práce rovná se víc stresu. Proto jsem se rozhodla přenechat 
firmu společnici a vrátit se domů s tím, že nad některými nabídkami budu 
mít supervizi z  Prahy. Brzo jsem poznala, že to není dost dobře možné 
a londýnskou kapitolu jsem uzavřela,“ rekapituluje Eva Klejmová.

„PRoKletí“ bRanže

Osmiměsíční působení ve službách nejúspěšnější komerční televize sice 
znamenalo zisk nových zkušeností, Eva Klejmová však zvažovala změnu 
působiště. Vzápětí přišla nabídka od J&T. Nejdřív byl servis poskytován 
partnerům banky, pak přišli na řadu vybraní klienti.

„Nikdy jsem se necítila jako řadový zaměstnanec, od začátku dělám na 
svém,“ tvrdí paní ředitelka rezolutně. „I když jsem se zařekla, že už nikdy 
nechci podstoupit takové pracovní vypětí jako v Londýně, práce mě pohl-
tila. Už proto, že strašně ráda cestuji. Samozřejmě, opět funguje profesní 
deformace. Před časem jsem soukromě navštívila jedno úchvatné místo 
v Andalusii. Najednou jsem se přistihla, jak dumám nad tím, komu z mých 
klientů by místo vyhovovalo, jak by byli spokojeni s kuchyní a sportovním 
vyžitím…“

Od založení společnosti se neobjevil klient, který by přišel s  něčím 
vyloženě šíleným. Eva a  její tým se snaží zákazníky směrovat, nabízet 
alternativy. „Máme kategorii klientů, kteří toho v životě hodně dokázali, 
a jejich přání si zaslouží absolutní respekt. Pokud by ale některý z nich při-
šel s tím, že touží vystoupit například na Everest, byla bych nadšená. Mám 
ráda výzvy.“

Eva Klejmová přiznává, že její současná práce je postavena na léta budo-
vaných globálních kontaktech a pro běžného člověka nedostupných číslech 
mobilních telefonů. „Během let jsme společně dali dohromady tým šikov-
ných holek a ty se snaží klientům vyplnit všechna možná i nemožná přání, 
která jim vidí na očích. Trochu neskromně tak mohu tvrdit, že naše čís-
lo concierge mají v mobilu uložené téměř všichni významní lidé v branži. 
A s nikým jiným se prostě nebaví.“ 

PRoVenCe, malba, leVanduloVá Pole

Po všem doposud uvedeném jsem na závěr mohl konstatovat jednu takřka 
ohromující skutečnost. Jsou chvíle, kdy Eva Klejmová nepracuje! Na rozdíl 
od dob londýnských dokáže podle vlastních slov vypnout a užívat si slastí 
života. Třeba nakupování či cestování. Samozřejmě, po celých čtyřiadvacet 
hodin musí fungovat elektronické spojení se zbytkem světa. „Nerada orga-
nizuji věci sama pro sebe. V tomto případě platí, že pod svícnem bývá nej-
větší tma,“ přiznává se smíchem. „Před časem jsem byla soukromě v Can-
nes, které je mimo jiné proslulé svými seafood restauracemi. S přáteli jsme 
dostali chuť na ústřice. Před každým podnikem ale stála tak desetimetrová 
fronta. Zavolala jsem holkám do Prahy. Za chvíli jsme měli stůl. Během 
několika minut jsem měla ústřice a  dobrý pocit ze schopností vlastních 
lidí. Nádhera.“

Renesanční paní concierge si ale zároveň dobře uvědomuje, jak těžké je 
vyskočit z rozjetého vlaku. Vlastní Evu Klejmovou proto v této chvíli pro 
sebe nehledá. I když… „Někdy si říkám, že by vůbec nemuselo být špatné 
přestěhovat se někam do Francie, třeba do Provence. Tam malovat, pozoro-
vat levandulová pole a nechat starosti na někom jiném. Jenže mě podob-
né představy po čase vždycky přešly. Uvidíme…“

Další rok si pak dnešní concierge vydělávala na 
živobytí jako profesionální komparzistka. Vzhledem 
k tomu, že se často točilo od šesti hodin ráno a Angliča-
né jsou proslulí svým smyslem pro dochvilnost, začínal 
její pracovní den tři hodiny po půlnoci. „V naší branži 
působily dvě skupiny. První se skládala z  lidí jako já, 
jejichž ambice byly podstatně vyšší, jenže potřebovali 
překlenout nějaké období. Ti druzí i po dvaceti letech 
věřili tomu, že si jich někdo všimne a dostanou se do 
Hollywoodu. I  když se mi dařilo, práce bylo dost, po 
čase mi začalo vadit sedět čtrnáct hodin v  autobu-
se a  pak se dvakrát projít, v  lepším případě prohodit 
nějakou repliku.“

Naštěstí byli mezi první skupinou profesionálních 
komparzistů domorodci zabývající se i organizováním 
promo akcí. Další profesní výzva byla na světě. Dosta-
vily se první úspěchy, někteří klienti začali po čase 
naznačovat, že chtějí jednat přímo s Evou bez asisten-
ce zprostředkovatele. Herectví šlo definitivně stranou. 
Začaly časy pracovně velmi úspěšné, leč krušné. „Dívali 
se na mě jako na člověka z východní Evropy. V praxi to 
znamená, že práci musíte odvést nikoli na sto procent, 
ale na sto dvacet. Při první zakázce jste pod drobno-
hledem, každý čeká na sebemenší chybu. Pokud uspě-
jete, je to v pohodě. Pokud ne, máte smůlu,“ vzpomíná 
Eva na budování a činnost vlastní agentury zaměřené 
na promotion a public relations. „Měla jsem víkendy, 
během kterých jsem spala stěží dvě hodiny. Postupem 
času jsme se propracovali k akcím pro firmy jako Goo-
gle nebo L’Oreal, do toho přišly indické svatby. Někdy 
třeba dvanáct denně. Všechno ve zběsilém tempu. 
Opět jsem si ale dokázala, že když člověk opravdu chce, 
dokáže strašně moc.“

náVRat do středoVěKu

Dlouhodobý pracovní výkon na hranici fyzické a psy-
chické sebedestrukce si však jednoho dne vybral boles-
tivou daň v  podobě ledvinové koliky. „Nejdřív jsem 
bolest přecházela a říkali si, že jejím původcem je per-
manentní chůze na vysokých podpatcích. Když už to 
ale opravdu nešlo, zavolala jsem jednoho dne sanitku. 
A přišel opravdu brutální střet s britským zdravotním 
systémem. Během několika hodin jsem se propadla 
z jedenadvacátého století do středověku.“

Nejdřív po čtyřhodinovém marném čekání na sanit-
ku začala obvolávat pohotovosti. Jeden z  lékařů pro-
hlásil, že lidé s ledvinovou kolikou vyvádějí úplně jinak. 
Druhý doporučil lehnout si do vany a  pít brusinkový 
džus. Nakonec Eva sebrala zbytek sil a dorazila do stát-
ní nemocnice taxíkem. Horor pokračoval. „Nechali mě 
tam pět hodin čekat. Nakonec jsem skončila na zemi. 
Když jsem se probrala, viděla jsem přes mlhavý závoj 
nějakou paní, která hlasitě komunikovala s  okolím 
o tom, jestli má cenu se se mnou vůbec zabývat, pro-
tože to možná nepřežiju.“ Pak přišel na řadu dotazník 
obsahující mimo jiné desetibodovou stupnici bolesti, 
který měla pacientka vyplnit. „Nakonec, aniž mě posla-
li na ultrazvuk, mě odložili na hematologii. Naštěstí 
jsou oba rodiče lékaři, takže jsem s nimi konzultovala 


