
AKČNÍ LETÁKY

ANNONCE.CZ

Operátor výroby - až 28.000 Kč, 28 000 Kč

Prodejce čistící techniky, 30 000 Kč

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK, 30 000 Kč

Administrativní pracovník/pracovnice, 28 …

Asistent/ka v personální společnosti, 40 0…

Vývojář webových a mobilních aplikací (6…

Operátor/ka 29.922 Kč nástupní mzda!, 3…

Prodavač/ka v Antonínově pekařství, 26 0…

+ PODAT INZERÁT

CARS.CZ

Škoda Yeti servisní knížka, koupeno v CZ

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka,…

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka,…

Škoda Fabia první majitel, servisní knížka,…

Škoda Superb koupeno v F

Škoda Octavia servisní knížka, koupeno v …

Ford Transit první majitel

Škoda Octavia první majitel, servisní kníž…

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Subaru Legacy kombi 2.5i Comfort Linear…

Volkswagen Golf 1.6 TDI

Ford Transit LONG L2--H1

Peugeot 308 SW GT 2.0 BlueHDI 180k AU…

Peugeot 5008 ALLURE+ 1.6 BlueHDi 88k…

Dacia Duster 1.5 dCi, 4X4, ČR,2.maj, Navi

Seat Leon 1.2 TSI 63kW 1.MAJITEL;ČR

Volkswagen Touran 2,0 TDI 110 kW DSG …

+ PRODAT AUTO

REALCITY.CZ

Hejná Prodej domu

Jirkov, Studentská Pronájem bytu 1+1

Valašské Meziříčí, Růžová Prodej bytu 3+1

Praha 4, 5. května Prodej bytu 3+kk

Ostrava, Francouzská Prodej bytu 2+1

Mohelno Prodej domu

Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží Prodej by…

Rychnov nad Kněžnou, Mírová Pronájem b…

+ PRODAT NEMOVITOST

VYBRAT
REGION

ZPRÁVY VOLBY SPORT PODNIKÁNÍ NÁZORY MAGAZÍN PODCASTY MIMINKA O DENÍKU PRÁCE SOUTĚŽE

PŘÍBĚHY A ROZHOVORY BYZNYS KAFE

DŮCHODOVÁ KALKULAČKA Spočítejte si, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší penze

Nenapadlo by ji, že bude jednou podnikat. Dnes
probouzí v lidech kreativitu

28.9.2022

Když mluví o své práci, vyzařuje z ní nakažlivé nadšení a energie člověka,
který se věnuje tomu, co jej naplňuje. Michaela Franzová provozuje
v Ostravě umělecký ateliér, kde společně s týmem lektorů učí lidi malovat,
kreslit, tvořit.

Michaela Franzová a její ateliér Hamaka | Foto: se svolením M. Franzové

Chcete podpořit svůj oblíbený zpravodajský web? Podpořte nás v internetové

anketě Křišťálová Lupa. Hlasujte ZDE .

28.9.2022

ateliér, Ostrava, Malování, technika

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

> Od pokerového klubu a největší amatérské ligy došel až k józe a védské meditaci

> Vzpomínky ze dna přehrady. Takhle vypadá Orlík, když je málo vody

> Muž roku si splnil sen a otevřel fitko. Po vítězství mu přibývá i dost klientek

VYBRALI JSME PRO VÁS

VOLBY 2022 V ČESKU
Online výsledky komunálních voleb 2022 a zvolení zastupitelé,
Výsledky senátních voleb 2022, Kdy jsou komunální volby, Jak volit, Volební systém, 
Jak často jsou komunální volby, Proč se křížkuje, Kandidáti a strany,
Členové zastupitelstev, Kdo vyhlašuje volby, Senátní volby 2022,
Prezidentské volby 2023, Volby do roku 2027, Bitva o radnice

Komunální volby 2022, Senátní volby 2022, Co rozhodne volby u vás, Komunální volby,
Volby do zastupitelstev obcí v Česku, Volby do Senátu Parlamentu České republiky

0 ★★★★★Nehodnoceno, buďte první! Ohodnoťte článek

Zuzana Čtvrtlíková
Komerční redaktorka
Napište mi

10 fotografií
v galerii ›

Ateliér Míša pojmenovala Hamaka a vykouzlila v něm úžasné prostředí, kam je

zván každý, koho tvoření láká. „Hamaka je výraz pro houpací síť. Evokuje

pohodu a zároveň vystihuje to, co tady děláme a učíme, a to je HArmonická

MAlba a KresbA,“ říká podnikatelka, pro níž bylo malování dříve jen koníčkem.

„Chodila jsem malovat do uměleckého spolku. Panovala tam pohodová

atmosféra, nesmírně mě to bavilo a říkala jsem si, že tímhle bych se chtěla živit.

Snad jsem to tehdy ani nemyslela vážně, ve skutečnosti mě totiž vůbec

nenapadlo dělat něco jiného, než svou tehdejší práci, natož podnikat! Myslela

jsem si, že technickou pozici, kterou zastávám, budu mít takzvaně „až do

důchodu,“ směje se výtvarnice.

Život to ale zařídil jinak a okolnosti ji dovedly přes práci externího lektora

výtvarných technik až k otevření ateliéru fungujícího na denní bázi. „Pořádáme

výtvarné workshopy, pravidelné kurzy, příměstské tábory, a i když je podnikání

někdy náročné, neměnila bych,“ říká podnikatelka.

Schopnost tvořit v sobě nese každý

Míša Franzová je přesvědčena, že schopnost malovat má v sobě úplně každý,

jen ji máme z různých důvodů zablokovanou. „Většina lidí funguje v zajetí levé

mozkové hemisféry, která je logická a praktická a právě malování pomáhá

odpojit ji od hemisféry pravé, stimulující kreativitu a fantazii. Jedete takříkajíc

jako křeček v kleci v levé hemisféře, když ale vybočíte a dopřejete si kreativitu,

některé bloky se uvolní a najednou vidíte svět jinak. Přichází energie a nápady,

které uplatníte i v běžném životě. Napojení, které zažíváte při tvorbě je prostě

jedinečné,“ vysvětluje.

Že kreativní zážitky probouzí potenciál, si začínají uvědomovat i manažeři

moderních firem, pro jejichž zaměstnance pořádá Hamaka krátké výtvarné

workshopy. „Připravujeme je pro různá teambuildingová setkání, kdy si v rámci

firemní akce mohou zaměstnanci vybrat nejen sportovní ale i kreativní aktivitu.

I když malovat nikdy nezkusili, naučíme je za velmi krátký čas základy techniky

a výsledkem je vlastní dílo a skvělý pocit z něj. Rozvíjí se tak kreativita, kterou

pak lidé uplatní ve své práci,“ popisuje Míša Franzová, jak firemní workshopy

probíhají.

V Hamace je to o pohodě a tvoření

Přestože energické podnikatelce zabírá stále více času manažerská práce,

lektorování se nevzdává. „Scházela by mi atmosféra, která se mezi lidmi vytváří,

a která mě motivovala ateliér otevřít,“ říká.

Zejména pravidelné kurzy nejsou podle výtvarnice jen o učení ale

i o sounáležitosti „Lidé různých profesí se setkávají, společně malují, relaxují,

povídáme si, slaví se třeba narozeniny. A to mě naplňuje. Kdo ale nemá čas na

pravidelné aktivity, může zkusit některý z našich workshopů,“ vysvětluje.

Pokud vás malování láká, je podle lektorky Míši důležité nebát se a prostě to

zkusit. „Můžete se učit techniky a malovat podle předloh, nebo zcela svobodně

tvořit. Já vytvářím optimální podmínky, a jen na vás je, čemu se budete věnovat.

Důležité je, aby vás to těšilo. Malování je vášeň a kdo má v tomto ohledu

zkušenost ví, že myšlenky se při něm natolik koncentrují na tvorbu, že si během

několika hodin vyčistíte hlavu srovnatelně, jako na čtrnáctidenní dovolené,“

uzavírá s úsměvem Michaela Franzová.

Muž roku si splnil sen a otevřel fitko. Po vítězství mu
přibývá i dost klientek

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Šumavské skleněnky. Svými květinovými lízátky
Kateřina okouzluje i za hranicemi

PŘEČÍST ČLÁNEK ›
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Z herečky Šárky Vaculíkové je Krausová.
Počítá s tím, že si ji lidé budou plést
Herečka Šárka Vaculíková, známá ze seriálu Ulice, se
v červenci provdala za Ondřeje Krause, který ...

SPOLEČNOST

Záhada na Marsu: Vrtulníček Ingenuity nesl
podivé cizí těleso
Na helikoptéře Ingenuity americké vesmírné agentury
NASA, která je součástí výzkumné mise na Marsu...

VESMÍR

Dohodli se, že se na plynu dohodnou. Víc
neformální summit EU v Praze nevyřešil
Je drahý a je ho málo. Evropská unie se v pátek na
neformálním summitu v Praze dohadovala, co dál ...

ČESKO A EU

To udělat nemůžu, Láďo. Organizátoři se
rozhádali kvůli milionu od demonstrantů
Dělají to pro lidi, národ a Českou republiku. U Ladislava
Vrabela a Jiřího Havla, organizátorů…

ČESKO 87

Omezení vstupu. Do ČR nebudou moci
Rusové s krátkodobými vízy, schválila vláda
Do Česka budou mít od úterý 25. října nově odepřen
vstup ruští občané s platným schengenským…

ČESKO 20 AKTUALIZOVÁNO

Jak se připravit na zimní sezonu? Správně
seřízený kotel ušetří stovky korun
Studená rána již několik dní napovídají, že je nejvyšší čas
začít s vytápěním. Kdo chce při…

ENERGIE

Scéna jako z akčního filmu. Agresivní řidiči
po sobě stříleli, zranili si dcery
Agresivní automobilová jízda dvou otců vygradovala až
v přestřelku, která skončila vzájemným…

SVĚT

Nejsme jako Slováci. Vítězství ve válce přeje
Rusku jen 16 procent čtenářů
Přinášíme první výsledky velké ankety Deníku o rusko-
ukrajinském konfliktu, do které se zapojil…

ČEŠI V ČÍSLECH

Průvan v zásobách. Lidé kvůli obavám ze
zimy skupují motorové pily a sekery
Spousta Čechů se rozhodla o letošní zimě nezapínat
topení na elektřinu či zemní plyn. Místo toho…

EKONOMIKA 5

Ukrajině je třeba dodat vše, co potřebuje k
válce s Ruskem
Doufali jsme, že naše omezená pomoc Ukrajině omezí
válku s Ruskem. To byl ale velký omyl.

KOMENTÁŘE

Demisi! Lidé v Praze znovu protestovali
proti vládě, na Hradě odevzdali petici
V Praze se demonstrovalo proti současné vládě.
Protestující požadovali odvolání kabinetu premiéra…

REGIONY 16 AKTUALIZOVÁNO

Zasněžování v říjnu a za krize? Na Ještědu
se zbláznili, zní z Krkonoš
Říjen není ještě ani v polovině, energetická krize je na
vzestupu, ale provozovatel lyžařského…

REGIONY 10

Místo kozího chlívku mají obývák.
Víkendový dům v Bukovanech je okouzlující
Dům na víkend, který prostě chcete mít. Vybudovali ho
v Bukovanech na jižní Moravě a zcela…

ARCHITEKTURA 10

Jaroslav Čejka obětoval život své matce:
Poslední roky prožil sám v domově
V úterý ráno nás navždy opustil Jaroslav Čejka. Slavný
mim, tanečník a herec, kterého nejvíce…

KAFE 5

Překrásná zahrada u Pernštejna láká k
návštěvě. Konkuruje i zahraničním areálům
Revitalizace pernštejnské vrchnostenské zahrady usiluje
o úspěch v soutěži Grand Prix architektů…

DOMA 10

Vědci našli kostru s modrými zuby. Přepsala
pohled na život žen ve středověku
Na zubech kostry objevené jeptišky byla modrá barva.
Právě ta nakonec přepsala pohled na život…

DOTYK

Fialový krasavec aneb Když si vezmou
designéři do parády Porsche 911
/AKTUALITA/ Theon Design si vzal do parády Porsche
911, konkrétně generaci 964. Z původní…

AUTOMAGAZÍN 11

Jak vyčistit koberec s dlouhým vlasem, aby
nezatuchl
Podzim je v plném proudu a s ním i zútulňování
domácnosti hřejivými kousky. Jedním z nich může…

DŮM A ZAHRADA

Mám příznaky? O nic nejde. Každý druhý
Američan o covidu lhal, zjistila studie
Národní průzkum provedený ve Spojených státech
naznačuje, že lidé během prvních dvou let nákazy…

VĚDA 5

Blesková večeře za pár korun: Fantastické
houbové brambory
Donesli jste si z lesa pár čerstvých hub a přemýšlíte, jak
je zužitkovat? Vsadit sice můžete na…

IRECEPTÁŘ

Diana jí přezdívala rotvajler. Z nenáviděné
milenky se Camilla stala královnou
Když první manželka prince Charlese, dnes krále Karla
III., okouzlující princezna Diana zemřela…

SPOLEČNOST 6

To je vražda, napsala, Vražedné pobřeží,
Columbo: Tak šel čas s hlavními hrdiny
Pamatujete si slavné hlášky poručíka Columba, které nám
vždy vyloudily úsměv na tváři nebo…

VLASTA 5

Co koupit v lékárně na podporu imunity?
Vitamín C zbytečně přeceňujeme
Podpora imunity je teď téma číslo jedna. Ze všech stran
se na nás řítí reklamy na doplňky stravy…

ZDRAVÍ 5

Naučte se otužovat tak, abyste z toho
neonemocněli
Otužování patří mezi oblíbené nástroje vědomého
navyšování celkové imunity organismu. Podporuje…

KONDICE

Funící bodliny na pochodu. Co všechno
možná nevíte o ježkovi
Když vyjde ježek v podvečer na lov, dupe, funí, chrastí a
ničeho se nebojí. Není divu - má přece…

HOBBY 3

Dojemné setkání Marešových dětí: Nechtěl
jsem tlačit, překvapilo mě to
Leoš Mareš je již několik měsíců hrdým otcem dcery Alex,
kterou má se svou manželkou Monikou. Z…

CELEBRITY 4

PRÁCE

Zobrazit mapu >

Iveco Czech
Republic, a. s. –
perspektivní
zaměstnavatel

Technické služby
Karviná, a.s.

STV Technology:
světově úspěšné
střelivo

ZPRÁVY ODJINUD

TN.CZ
Konec ruských turistů v
Česku. Vláda jim
zakázala vstup na…

TN.CZ
České dráhy zveřejnily
nový jízdní řád.
Cestující se musí…

Kaufland
12.10. - 18.10.

Globus
12.10. - 25.10.

TESCO
12.10. - 12.10.

BILLA
12.10. - 25.10.

TESCO supermarket
12.10. - 18.10.

Inzerce Podat inzerát Redakce Zprávy na váš web Moje předplatné Aplikace
Elektronické vydání novin Zrušit oznámení Doplněk prohlížeče

Vlmedia

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s. všechna práva vyhrazena.
Publikování, šíření nebo jakékoliv jiné užití obsahu pro jiné než osobní účely uživatele, je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s. zakázáno. Toto ustanovení platí také pro RSS

kanály a jejich obsah.

O společnosti Kariéra Kontakt Mojepředplatné.cz Všeobecné smluvní podmínky
Zásady zpracování osobních údajů Cookies Zpracování dat Práva subjektů údajů

PRODEJ BYTU 2+1

890 000 Kč
Tady chci bydlet >

PRONÁJEM BYTU 1+1

Brno

5 000 Kč /měs.
Tady chci bydlet >

PRODEJ DOMU

Jaroměřice nad Rokytnou

400 000 Kč
Tady chci bydlet >

PRONÁJEM BYTU 2+1
Plzeň, Terezie Brzkové
762/50

11 000 Kč /měs.
To mě zajímá >

PRODEJ BYTU 4+KK

Brno, Markovičova 1208/1

10 490 000 Kč
Mrknout na byt/dům >

PRODEJ DOMU

Kunštát

2 980 000 Kč
Tady chci žít >

PRODEJ DOMU

Žarošice

11 500 000 Kč
Tady chci žít >

Dělník textilní výroby

DĚLNÍK TEXTILNÍ
VÝROBY
Karlovarský kraj

22 100 - 26 800 Kč
Vysněná práce >

VOLKSWAGEN TIGUAN

2.0 benzin

219 900 Kč
To mě zajímá >

Čas na nový byt? Chcete nové bydlení? Hledáte práci?

Chci zprávy do e-mailu Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Přihlásit seChci předplatné
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