
ystudovaná ekonomka přiznává 
hned na začátku, že tenhle obor 

byl tak trochu omyl. Ještě během 
studií totiž „naskočila“ do médií, jež 

ji doslova pohltila. „Je to branže, kte
rá funguje jako droga. Jakmile se v ní 

jednou ocitnete, strašně těžko se odchází 
do jiné profese,“ říká Martina.
Karié ru zahájila v internetové televizi 

 Stream.cz, pracovala také v Novinkách na 
Seznam.cz, kde zajišťovala videozpravodaj

ství, a následně v televizi Prima, pro kterou točila 
VIP zprávy. Příklon pořadu k bulváru Martině 
příliš neseděl, a tak se rozhodla založit vlast
ní firmu nabízející klien tům styling na klíč 
až do domu. „Zaměřili jsme se hodně na 
muže, kde jsme cítili největší potenciál, 
a docela to fungovalo. Jenže přišla nabíd
ka z televize Bar randov, abych dělala dra
maturga společenského magazínu, a já pod
nikání ukončila. Ale dodnes to vnímám jako 
skvělou zkušenost jak v komunikaci s lidmi, tak v tom, 
že jsem si dokázala, že se umím postavit na vlastní 
nohy. Vzápětí přišla ještě nabídka z televize Óčko, 
abych pro ně připravovala fashion pořad. A tak jsem 
dala do kupy tým skvělých lidí, zkusili jsme to a jeden 
čas jsme na Óčku dokonce měli nejvyšší sledovanost,“ 
vzpomíná Martina téměř dojatě na tehdejší časy.

Na Barrandově se později přesunula do připravova
ného projektu, který ale bohužel vůbec nezačal. Skon
čila i práce na Óčku, následně se Martině rozpadl part
nerský vztah, a začalo tak pro ni, jak sama říká, jedno 
z nejtěžších životních období.  

Z televizních studií do pohřebních síní
„V té době jsem rekonstruovala byt, peněz nebylo 
 nazbyt, a tak jsme s kamarádkou vymyslely a založili 
firmu na produkci videí. Především tedy pohřebních 
videí. Jsou to videomedailonky, které sestříháváme 
z fotek a videí zemřelého, podložíme je jeho oblíbe nou 
hudbou a profesionální spíkr nebo někdo z rodiny pak 
k nim namluví smuteční řeč. Je to vypilované s tako
vým citem, že to z pohřbu dělá úplně jinou událost, 
která není ani depresivní, ani neosobní,“ líčí Martina 
další úspěšný podnikatelský záměr. Funguje dodnes, 

i když už na něj Martina nemá tolik času. „Ten
krát mi to psychicky moc pomohlo, zaprvé 

jsem zase něco dělala a zadruhé se to se
tkávalo s velmi pozitivními ohlasy.“ 

Období nejistoty tak Martina zažehna
la, ale ke spokojenosti měla daleko. Bylo 
jí třiatřicet a podle svých plánů v tomto 

věku už měla mít rodinu i skvělou práci. 
Přitom byla single a „živily“ ji pohřby. A prá

vě v té chvíli přišla nabídka z internetové tele
vize Playtvak.cz. „Nejprve jsem pracovala jako jeden 

z producentů a teď Playtvak šéfuju. Po výměně vedení  
přišla větší příležitost, a já tak mám možnost dělat 
 práci, která mě absolutně naplňuje. Je to obrovská 
 kreativní zábava. Každý den dělám něco trochu jiného, 
potkávám se s řadou zajímavých profesí, s velkými fil
movými produkcemi, hereckými hvězdami a profíky, 
což je velká přidaná hodnota. Je to zkrátka dream job,“ 
líčí Martina svou práci.   

Klikni! Tak málo stačí k dobrému skutku...
V soutěži Žena roku se ale Martina ocitla díky úplně 
 jinému projektu. Jmenuje se Click and Feed a spočívá 
v tom, že lidé na těchto stránkách denně kliknou na 
ikonu „Klikni zdarma a naplň misku“. Virtuální mis
tičky jsou pak každý měsíc sečteny a společnost Brit, 
která je partnerem projektu, je promění ve skutečné 
krmení a rozešle do vybraných útulků. „Vždycky jsem 
nějak pomáhala zvířatům, ale bylo to takové ‚rozdrob
kované‘. A pořád mi to přišlo málo. Pak jsem v jedné 
motivační knížce narazila na web The Animal Rescue 
Site, který pracuje právě na principu klikání a virtuál
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Martina Hřebíková (36) se léta pohybuje ve světě médií - momentálně 
šéfuje internetové televizi. A jen jakoby mimochodem investuje své 

peníze, čas a energii do projektu, který plní misky opuštěným psům. 

Jen lítost NESTAČÍ!

ního plnění mističek. V tu chvíli mě zalil pocit, že tohle 
je konečně to pravé, a rozhodla jsem se, že vytvořím něco 
 takového i u nás,“ vypráví Martina.

Sehnala odborníky na výrobu webu, zaplatila za něj neho
ráznou částku a oslovila ke spolupráci značku Brit – českou 
firmu, která si zakládá na kvalitě produktů. „Shodou okol
ností má kamarádka znala marketingového ředitele Martina 
Šámala, a tak mi domluvila schůzku. Martin sice nejprve 
úplně nadšený nebyl, ale nakonec kývl s tím, že to na pár 
měsíců zkusíme a uvidíme. Spolupracujeme už rok a půl 
a myslím, že k oboustranné spokojenosti. Projekt mi dělá 
 obrovskou radost. Je to koníček a energie, čas i peníze, které 
do něj dávám, se mi vracejí stokrát jinak. Dělám to s nadše
ním, myslím to vážně, proto je ten výsledek takhle skvělý. 
Přesně takhle jednoduché to je,“ dodává Martina.       

„Už odmala jsem 
zachraňovala zvířata v mém 

okolí. Bylo jen otázkou 
času, kdy vymyslím, jak jim 
pomáhat opravdu účinně.“

A láska?
Jednou přece musí 

přijít. Doufám, že  
mě to nemine.

MiluJi 
svůJ život.

Finalistky Ženy roku 2017
Všechny Vyhrát 

nemohou, bohužel. 
nicméně jedenáctka 

těchto inspiratiVních 
dam už stejně 

Vyhrála, ať už 
nad osudem, nad 

sebou, lhostejností 
či pohodlím. 

mají náš obdiV!

Iva vede dočasný domov 
pro týrané pejsky Rafael, 
v němž se specializuje na 
nejhorší případy týrání. 

Jana založila domácí hospic 
a stará se, aby nevyléčitelně 
nemocní odcházeli bez bo-
lesti, obklopeni nejbližšími. 

Jarka provozuje kadeřnický 
Top Style Salon a věnuje se 

charitě. Pomáhá postiže-
ným dětem z DD Nováček.

Renáta je ovdovělá mamin-
ka dvou dětí, která pracuje 
jako fundraiserka humani-

tární organizace Adra.

Lucie vede občanské sdru-
žení Nedoklubko, jež aktiv-
ně pomáhá rodinám před-

časně narozených miminek.

Nicol studuje VŠ, je fotbalo-
vou rozhodčí a velkou opo-
rou své matky, jíž pomohla 
v nelehké životní situaci. 

Veronika přišla na svět 
s velkým zdravotním handi-
capem a snaží se dokázat, 
že i tak může žít kvalitně. 

Michaela stojí za projektem 
Vitamíny s příběhem – radí, 
jak být zdravý díky správné 

hladině homocysteinu. 

Martina prošla obdobím 
těžkých poporodních de-

presí. Snaží se proto o tom-
to problému informovat.

Šárka píše úspěšné blogy, 
vydává knihy a je také ote-
vřenou a aktivní bojovnicí 

proti skóringu. 

Helena vlastní internetový 
módní obchod Harmonie, 
který je i na FB, kde se He-
lena dělí o své zkušenosti. 
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