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Dievča z reklamy
Štyri roky sa na strednej umeleckej 
priemyslovke sklárskej venovala dizajnu 
šperkov, štúdium výtvarnej kultúry 
na vysokej škole si nakoniec spestrila 
v dvadsiatich rokoch odchodom na Taiwan. 
Pre čo iné, ako pre umenie? Čínske umenie. 
Školu v Čechách však dokončila, stále 
ako študentka denného štúdia lietajúca 
každé tri mesiace hore-dole kvôli skúškam. 
Taiwan však Evu prijal „za svoju“ a ona si 
začala privyrábať ako modelka a herečka 
v televíznych reklamách. Malé šoty do 
televízií, veľké fotenia, zákazky od veľkých 
klientov. Spomína si, že v tom čase žilo na 
Taiwane sotva dvadsať Čechov a nebolo 
ťažké presadiť sa: „Bola som tam sotva 
týždeň a pamätám si, ako ma niekde 
v reštaurácii oslovila Číňanka, či by som 
nechcela nakrútiť reklamu na kávu. Povedala 

Mohla by to byť pravda, 
k miliónom na účte však 
budete potrebovať aj 
správneho človeka. A Eva 
Klejmová ním rozhodne je. 

Útle žieňa v jemnulinkých šatočkách a na vysokánskych 
opätkoch nás vedie do hotelovej izby, ktorá sa na chvíľu stáva jej 
dokonalým útočiskom. Cesta z Prahy sa pre problémy na diaľnici 
neočakávane natiahla na päť hodín, no na nej nevidno ani náznak 
únavy. Dlhokánske vlasy padajúce až na chrbát si kde-tu odhodí 
z tváre, na stôl položí notebook, ktorý okamžite spojazdní, 
vyberie z kabelky mobily a vyjde na balkón, kde sa pomedzi 
lúče štrbavého slnka zahľadí až na druhú stranu (krásneho, 
modrého?) Dunaja. Netušiac nič o tom, čím sa dnes živí, mohli by 
ste hádať, že je umelkyňou milujúcou farby a dobré víno. Alebo 
vášnivou cestovateľkou, ktorej duša piští po nových a neznámych 
kútoch našej planéty. Pokojne by ste v nej mohli vidieť 
modelku, schopnú manažérku, šéfku nejakej agentúry alebo 
obchodníčku. A vedzte, ani raz by ste netriafali celkom vedľa...

Podaktorí zastávajú názor, že 
peniaze dokážu všetko: Zaplatiť 
cestu na Severný pól, vybaviť 
lístky na zajtrajší zápas Chelsea 
Londýn, zabezpečiť jedinečný 
šperk pre manželku alebo 
zohnať jednu z mála unikátnych 
fliaš najkvalitnejšieho koňaku 
pre manžela. 

Povolanie: manažérka lifestylu
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som si, že si snáď robí zo mňa srandu, 
ale poslala som im svoj životopis, pričom 
ich zaujímal predovšetkým vek, odkiaľ 
pochádzam a či viem po anglicky. Prišla 
som na kasting, dostala džob a po čase 
som pracovala pre päť agentúr. Natočila 
som vyše päťdesiat televíznych reklám.“
Aj so svojou u nás „nemodelkovskou“ 
výškou bola Eva na Taiwane vyššia ako 
ktorákoľvek miestna modelka. Stačilo si 
vziať desaťcentimetrové opätky a bola 
neprehliadnuteľná. Eva sa bráni pojmu 
„známa osobnosť“, pravdou však je, 
že sedela aj v porote miestnej obdoby 
talentovej súťaže a že ju dokonca 
spoznávali ľudia na ulici. V reštauráciách 
jej návštevu považovali za prestíž, 
veď Európanka bola pre ne najlepšou 
reklamou a hostia sa len tak hrnuli... 
Keď sa zoznámila s ľuďmi z ministerstva 
zahraničných vecí, tí, nepoznajúc nikoho 
iného a majúc záujem o lokomotívy 
z Čiech, poprosili ju o zorganizovanie 
cesty do Českej republiky a zabezpečenie 
všetkého potrebného. Eva teda letela s nimi, 
pripravila všetky mítingy, rezervovala 
hotely, reštaurácie a postupne zisťovala, 
že táto práca je oveľa dobrodružnejšia 
a zaujímavejšia ako modeling. 

Filmový kolotoč
„Nebolo nič, čomu by som sa v živote 
túžila venovať viac ako umeniu. 
Stále som si myslela, že budem 
maľovať obrazy a študovať čínske 
umenie, v dvadsiatich rokoch je ale 
dosť naivné myslieť si, že sa tým 
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človek uživí. Keby som sa mala dnes rozhodovať znova, ktorým smerom sa 
moje štúdiá budú uberať, vyberala by som si medzi právom a medicínou. 
Na druhej strane – nemala by som zážitky, ktoré som za tie roky získala,“ 
premýšľa nahlas Eva a na chvíľu rozhovor preruší, aby vybavila telefonát.
Skúsenosti z cudziny, precestované Bali, Filipíny, Borneo, Singapur, Hongkong, 
Thajsko – Eve stále čosi chýbalo a po kultúrnom šoku z Ázie zatúžila po 
zmene. Odišla „na blind“ do Londýna a ostala mu verná štyri roky. S vierou, 
že prácu si určite zoženie, listovala raz v časopise Stage (Javisko), točiacom 
sa okolo filmu. Stačilo zareagovať na inzerát, ktorý upozorňoval na kasting 
pre verejnosť. Prišla, videla, vybrali ju a to rovno do filmu, kde hrali Sienna 
Miller a Jude Law. Odvtedy už bolo jej meno zapísané v kastingovej knihe a aj 
vďaka tomu mala Eva istotu, že ak aj nevyjde niektorý z množstva pracovných 
pohovorov denne, ak jej aj nikto neodpíše na takmer stovku životopisov a žiadostí 
o zamestnanie, ktoré v priebehu mesiaca rozposlala, filmový priemysel jej 
zaručí aspoň aké-také živobytie a pracovné možnosti. Istý čas sa tomu dokonca 
venovala na plný úväzok a nakrúcala každý deň s agentúrami, ktoré vyrábali 
nekonečné seriály, ale aj so spoločnosťami, ktoré majú na svedomí veľkofilmy 
s naozajstnými hviezdami. A hviezdy? Tom Hanks bol úplne skvelý, Kevin 
Costner počas komparzu dve hodiny kávičkoval a debatoval s komparzistami, 
Al Pacino je úplne normálny chlap, ktorý privítal, že od neho nikto nepýta 
podpis a že z neho nikto nepadá na zadok. Russel Crowe bol vrtošivý 
a Julii Roberts prekážalo, keď sa jej komparzisti pozerali priamo do očí. 

Indická svadba v Londýne
Z filmu nakoniec aj vďaka kontaktom prešla Eva Klejmová k organizácii 
rôznych promotions − predvádzačiek, dala dokopy šikovné dievčatá 
a založila si v Londýne vlastnú agentúru. Keď už pre ňu pracovalo asi 
150 hostesiek a „hostesákov“, podpisovala veľké kontrakty s veľkými 
kozmetickými, reklamnými alebo tabakovými spoločnosťami. Do 
toho prišli ešte indické svadby, ktorých v sezóne absolvovali aj 
dvanásť denne. „V Londýne žije obrovská indická komunita a v nej 
sa usporadúvajú originálne indické svadby. To znamená štyristo až 
tisíc svadobčanov, ktorí prichádzali z rôznych kútov sveta, niektorí 
nevedeli po anglicky. Iné náboženstvo, iné jedlo, rôzny kasty, rôznorodé 
ceremónie, ktoré som v tom čase mala celkom v malíčku. Dokonca 
sme párkrát zažili aj takzvané arrange weddings − dohodnuté svadby, 
pri ktorých sa ženích a nevesta videli naozaj po prvý raz až na 
obrade. Neraz to bolo dramatické, pretože nevesta plakala, ako keď 
ide zviera na porážku a ostatní ju objímali. Moje hostesky v indických 
sárí mali na starosti knihu hostí, hádzanie kvetov a dávali pozor, aby 
všetko prebiehalo v poriadku, aby všetci mali všetkého dostatok.“

Toto obdobie bolo hektické, pretože spánok občas trval štyri hodiny a deň sa 
zdal byť dlhší ako dvadsaťštyri hodín. Nečudo, že sa Eva nakoniec s obrovskými 
bolesťami a ľadvinovou kolikou ocitla v nemocnici, kde sa už zvíjala od 
bolesti, no starostlivosť bola viac ako slabá. Neustále telefonovala s rodičmi, 
ktorí ju vytrvalo volali späť. Keď sa trošku pozbierala, odletela domov, aby 
sa ešte doliečila a nabrala nové sily. Keď jedného dňa zazvonil telefón a Eva 
dostala pracovnú ponuku z českej komerčnej televízie, ostala na vážkach: 
vzdať sa dobrej práce v Londýne alebo využiť novú pracovnú príležitosť? 
„V Londýne sa mi darilo, a tak som dlho premýšľala, čo mám urobiť. Potom 
som si povedala, že na to kašlem, idem domov a skúsim to v Čechách. Po 
istom čase som dostala ponuku od J&T a odvtedy pre nich pracujem. Myslím 
si, že ocenili moje skúsenosti a že som bola zvyknutá postarať sa o servis 
pre VIP osobnosti. Bola to dobrá príprava na to, čo robím teraz, pretože 
dokážem zužitkovať všetky znalosti a kontakty, ktoré som si vybudovala 
v oblasti umenia, hudby alebo biznisu,“ premýšľa Eva Klejmová.

Concierge
Toto slovo v preklade znamená niečo ako komorník. Človek, ktorý 
nenápadne, diskrétne a bez váhania splní každé vaše prianie. Dbá, aby 
ste sa cítili dobre, aby ste takmer ani nemuseli vysloviť, po čom túžite, 
pretože on už to vopred tuší. Pozná váš vkus, vaše nároky a vie, aký 
je váš životný štýl. Žije s vami predsa dvadsaťštyri hodín denne. 
Eva svoje telefóny nikdy nevypína. Ani v noci nie. Rámec služieb, ktoré ponúka 

J&T Concierge svojim klientom, sa totiž 
neustále rozširuje. Veď čo ak zavolá niekto 
z Milána, že dohodnutý odvoz nie a nie 
prísť? Čo ak v Dubaji zlyhalo ubytovanie 
alebo načasované prekvapenie nedorazilo 
práve včas? Čo ak je ktosi na opačnom konci 
sveta a hľadá konkrétnu reštauráciu? Eva a jej 
kolegovia sa musia vynájsť: „Verím tomu, že by 
sa našli ľudia, ktorých by podobné požiadavky 
vydesili a netušili by, kde majú hľadať. Mňa 
však podobné výzvy bavia, poviem si, že 
spravím maximum, aby sa to podarilo.“
Táto práca nie je pre každého. Perfektná 
angličtina je prvým krokom na ceste k statusu 
skvelého „conciergiera“, vítané sú však 
aj ďalšie jazyky a kontakty vo svetových 
veľkomestách, ale aj zapadnutých miestach, 
flexibilita, prax v cudzine a nebojácnosť. Na 
slovíčka ako NIE a NEDÁ SA rovno zabudnite! 
Možno premýšľate, čo za ľudia sú títo 
„výmyselníci“, ktorí chcú vidieť operu v La 
Scale (mimochodom, zohnať lístky na dobré 
predstavenie vôbec nie je ľahké) alebo nosiť 
presne tie isté náušnice, v akých kráčala Sharon 
Stone po červenom koberci? V prvom rade 
je zaujímavé, že slovenskí klienti sú podľa 
Evy oveľa odvážnejší ako českí a neboja sa 
požiadať o splnenie aj tých najnevšednejších 
snov: „Páči sa mi to a vždy im pripomínam, 
aby nám zadanie pokojne hodili na plecia, 
pretože presne na toto sa špecializuje celé 
naše oddelenie. Našou úlohou je ponúkať full 
servis a sú takí, ktorí si na to zvykli a my sme 
im k dispozícii vo dne v noci. Chcem však 
túto takpovediac rodinnú službu udržať na 
úrovni, aby sa z nej nestalo call centrum.“
Znamená to teda, že concierge svojho klienta 
pozná, vie, čo má rád, aké krajiny preferuje, 
dokáže odhadnúť, čo ho poteší a zariadiť, 
že v pokojnej hotelovej izbe čaká na jeho 
malé dieťa kolíska alebo v aute autosedačka. 
Poradí hotel, ktorý je útulný, zoženie lístky, 
ktoré už vlastne nie sú dostupné, zarezervuje 
miesto v reštaurácii, ktorá je vždy beznádejne 
obsadená: „Za Londýnom je vyhlásená 
reštaurácia Fat Duck, v ktorej je len deväť stolov 
a nie je možné získať tam rezerváciu, pretože 
je vopred zabookovaná. Keď tam normálne 
zavoláte, povedia vám, že sú plní a máte sa 
ozvať o dva mesiace. Lenže keď zavoláte 
o dva mesiace, sú znova zabookovaní a dostať 
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sa tam k stolu je takmer nemožné. My to 
dokážeme,“ smeje sa krásnym úsmevom 
Eva. Pochopiteľne, nasleduje otázka, či sa 
stáva, že to jednoducho neklapne, nevyjde, 
že sa niekde niečo pokazí, nedotiahne 
alebo podcení a klientovi musia oznámiť, 
že snaha bola márna a sen sa nekoná. 
„Stalo sa nám, že sme pre klienta zháňali 
topánky z kolekcie, ktorá už nebola na 
trhu. Trvalo nám to, ale nakoniec sme ich 
zohnali, no v inej farbe ako požadoval. 
Keď videl, čo všetko sme pre to urobili 
a aké sme vyvinuli úsilie, akceptoval to. 
Pravda je určite taká, že mnohí klienti 
sú si už pri zadávaní úlohy vedomí, 

že to jednoducho nemusí dokonale vyjsť. Napríklad, že lístky získané deň 
pred prestížnym a prakticky vypredaným futbalovým zápasom nemusia 
byť vedľa seba. No ešte aj vtedy sa dá vymyslieť nejaká alternatíva, dá sa 
od niekoho vedľa vás lístky odkúpiť, vždy je to však otázka peňazí.“

Panské huncútstvo?
Niektoré zdanlivo náročné veci sa zháňajú jednoducho a naopak, získať 
naoko banality stojí niekedy ľudí z concierge tímu doslova nadľudské úsilie: 
Predstavenie svetoznámej opery, odovzdávanie Oscarov (Eva zháňala lístky 
viac ako rok), prehliadka Dior Haute Couture v Paríži, party Cartiera na jachte 
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v Monaku, exkluzívne akcie iba na pozvánky, 
dražba obrazu v aukcii, nehnuteľnosť na 
Francúzskej riviére, pozemok na Sardínii...
Eva z času na čas svojich klientov aj sprevádzala. 
Robí to aj pre starší manželský pár, ktorý pravidelne 
cestuje do Londýna. Problém je však v tom, že pani 
nákupy miluje a pán ich nenávidí. Pani zbožňuje 
Shakespeara a pán ho vôbec nemusí. Eva s vyše 
šesťdesiatročnou pani absolvuje nákupy, večer ju 
vezme do divadla, vymyslí program, vezme oboch 
na večeru a tí dvaja sú každý po svojom šťastní. 
Eva vie, ako vyzerá bohatstvo a luxus, zažila však aj 
chudobnú a smutnú tvár rôznych krajín a rôznych 
ľudí. Nezdá sa jej myšlienka concierge márnivá? 
„Nesmiete to tak brať, pretože to, čo človek 
ku šťastiu potrebuje, je veľmi relatívne. Áno, 
videla som chudobné deti na Borneu a tie sú 
možno šťastnejšie ako my. Ak si klient niečo 
praje a urobí mu to radosť, nám robí radosť, že 
to pre neho vybavíme a zariadime. Samozrejme, 
je to rovina, nad ktorou sa dá premýšľať...“

Liečba tichom
Eva má jasno aj v iných veciach, ktoré predtým 
bezhlavo podceňovala. Výkon na stodvadsať 
percent je potrebné vyvažovať oddychom a ten 
si táto mladá žena predstavuje po svojom: 
„Prídem domov, ani nezapnem televízor, nalejem 
si pohár vína a pozerám do steny. Veľmi rada 
cestujem a aj pri tom si dokážem oddýchnuť.“
A čo umenie, srdcovka, na ktorú teraz nie je čas? 
„Najviac to mrzí moju mamu, tá mi zazlieva, 
že sa mu nevenujem. Som presvedčená, že sa 
k nemu vrátim, ale nie teraz. Možno budem mať 
čas na dôchodku.“ smeje sa Eva a dodáva, že jej 
povolanie sa úplne nevylučuje ani s tehotenstvom, 
materstvom a starostlivosťou o malé deti. 
Najväčšou satisfakciou za jej snahu nie sú podľa 
nej peniaze, ale spokojný telefonát od klienta 
alebo obyčajný, rukou písaný ďakovný list. 
Eva si balí notebook, do ruky schytí kabelku a kým 
sa zvezieme výťahom na prízemie hotela, spomenie 
ešte, čo ju najbližšie čaká: „Teraz mám pár stretnutí, 
potom ma čaká pracovná večera, do jedenástej opäť 
schôdzky, zajtra ráno odlietam do cudziny, pretože 
organizujem tajnú narodeninovú oslavu a musím 
skontrolovať konkrétne miesto, či by prichádzalo do 
úvahy. Večer sa vraciam do Bratislavy, odlietam do 
Prahy a na druhý deň letím na otočku za klientom 
do Košíc. V piatok budem v práci, kde má každý 
môj človek permanentne rozpracovaných asi 
pätnásť úloh súčasne. Nezabudla som na niečo?“ 
Vo vstupnej hale hotela sa lúčime a kým ja v aute 
prepnem svoj mozog do oddychového módu, 
premýšľam, že ľudia ako Eva takýto prepínač vo 
svojej hlave hádam ani nemajú. Na červenej stojím 
na semafore a usmievam sa na historke, ktorú Eva 
spomenula ako poslednú: „Ľudia nám sami dávajú 
tipy. Stáva sa, že napríklad sedia v letiskovej hale 
a listujú v nejakom magazíne a mne potom príde 
takáto esemeska: Sparkling vodka. Poznáte?“
Odpoveď je jasná. NIE predsa 
v slovníku concierge neexistuje...
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