v práci

co dělá...

Šéfka seznamky
Kristýna Mertlová

Spousta lidí si ji vybaví coby přísnou blonďatou političku v brýlích. Dnes je však z Kristýny
Mertlové, za svobodna Kočí, majitelka seznamovací agentury. Myšlenka založit ji přišla proto, že
sama měla problém se seznámit a právě díky rande „naslepo“ poznala svého nynějšího manžela.

K

VIZITKA
● Narodila se 12. dubna 1984 v Rýmařově.
● Dětství prožila na severní Moravě.
● Vystudovala UMPRUM obor architektu-

ra a design.
● Pracovala jako architektka a designérka.
● Momentálně je na mateřské dovolené
s tříletou dcerou.
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Politologie jí učarovala

Oba mají vystudovanou Matematicko-fyzikální fakultu UK, jsou tedy spíš přírodovědně orientovaní,
a Kristýnině humanitnímu zaměření nikdy příliš
nerozuměli. A když se rozhodla studovat politologii a mezinárodní vztahy, vyděsilo je to. Kristýna
to ale viděla trochu jinak a za svým snem odešla
nejprve na Karlovu univerzitu a následně do Paříže.
Rozhodla se nejít na program pro zahraniční
studenty v angličtině, ale vystudovat standardní
magisterský obor ve francouzštině. Což byl oříšek...
„Trochu jsem své jazykové i ostatní znalosti přecenila a první tři měsíce jsem proseděla v knihovně,
abych si vše dostudovala a zvládala přednášky. Byl
to sice boj, ale na konci semestru jsem měla jeden
z nejlepších studijních výsledků. Díky tomu jsem
dostala nabídku na stipendium a možnost si magisterský titul dodělat tam,“ vypráví o svých studijních
úspěších. Tehdy se však podle svého názoru rozhodla špatně a vrátila se domů.
V Čechách už měla zajištěné své první zaměstnání. Ještě v Paříži se totiž přihlásila do výběrového
řízení na pozici politologa pro novou politickou
stranu s názvem Věci veřejné. Nejprve sice působila
jako poradní hlas při přípravě programu, nakonec
však za „vévéčka“ kandidovala coby lídr kandidátky
a ocitla se krátce po školní lavici v lavici Poslanecké
sněmovny. Ale rozhodně to prý nebylo tak, jak si
představovala ze školy. „Politika, o které jsem se
učila na univerzitě a ve kterou jsem věřila, je diametrálně odlišná od skutečné reality.“

Zamířila na seznamku

Na partnery Kristýna neměla zrovna štěstí. Přestože
měla tři vážné vztahy, u většiny z nich se ukázalo,
že představy o budoucnosti a prioritách měl každý
jiné. A ten pravý nikde. „Potíž nebyla v tom, že by
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Za tři roky,
co seznamka
funguje, se
podařilo rozšířit
její působení
z Prahy
do celého
Česka.

dyž byla úplně malá, přála si být
Kristýna doktorkou nebo učitelkou.
Jakmile jí ale přibývaly roky, toužila
po kariéře právničky. Dokonce i její
oblíbená panenka Barbie nebyla žádná
manekýnka, ale úspěšná advokátka Kris Parkerová.
Rodičům by asi taková cesta jejich dcery nevadila.
Co si ale nedokázali a ani nechtěli představit bylo,
že by šla do politiky.

Lákala ji politika, ale
našla se v rodinném
životě

nebyly nabídky, nedokázala jsem však rozpoznat,
zda dotyčného zajímám skutečně já, nebo moje mediálně známá tvář, práce, či kontakty. Tehdy jsem
si řekla, že jedinou možností je pro mě seznamka,“
prozrazuje.
První zkušenost se seznámením přes tento druh
pomoci se však ukázala jako úplná katastrofa.
Její manžel, pojistný matematik Jakub Mertl, byl
hned jejím druhým rande naslepo. Třebaže to zní
jako klišé, Kristýna věděla, že tohle je opravdu
„ono“. A věřte nevěřte, Kuba tu mediálně známou
Kristýnu opravdu nepoznal a zamiloval se do obyčejné a milé blondýnky.

Unikátní koncept seznamky

Myšlenka založit seznamku napadla Kristýnu už
ve chvíli, kdy sama řešila, jak se má seznámit.
„Hledala jsem někoho, kdo mi pomůže, předvybere vhodné protějšky, abych netrávila zbytečně
čas s někým, kdo se ke mně vůbec nehodí, nebo
hodinami nesmyslného vypisování, aby se ve skutečnosti ukázalo, že ten člověk je úplně někdo jiný,
než za koho se na internetu vydává.“ Navíc jako
mediálně známá osoba rozhodně netoužila po tom,
aby hned každý věděl, že hledá partnera. Chtěla
využít nějakou diskrétní službu, kde by její známost
a případnou kontroverznost za ni předem někdo
vyřešil. Takový koncept sice našla, ale nefungoval tak, jak si představovala. Tehdy jí samotnou
napadlo něco takového založit. Jenže každý se jí
smál s tím, že to nebude fungovat. Až Kuba se pro
tuhle moji myšlenku úplně nadchnul, podpořil mě
a rozhodli jsme se do toho jít spolu. Navíc on do té
mojí myšlenky přidal geniální koncept vědeckého
párování, tedy matematicko-statistický algoritmus,
který vyvinul a který pomáhá dávat dohromady
lidi, kteří by si měli skutečně povahově a hodnotově
sedět,“ přibližuje Kristýna koncept své seznamovací
agentury Date2k, která se skvěle rozjela. „Naše seznamka je zcela unikátní v tom, že kombinuje právě
onen individuální přístup a anonymitu s vědeckým
a profesionálním přístupem. Nabízíme odborného

průvodce, který klientovi poradí, kde dělá chyby,
zda nejsou jeho představy o ideálním protějšku
omyl. Ušetříme také klientovi čas předvýběrem
a vykomunikujeme za něj jeho chyby, slabosti, minulost, se kterou by mohl mít protějšek problém.“
Začátky byly těžké. Byla zvyklá být nezávislá,
a najednou všechny uspořené peníze musela investovat do firmy. Období, než se podnik spustil
a začali přicházet platící klienti, trvalo rok. „Strašně
jsem se bála, že zabiju rok svého života a proinvestuji všechny své úspory v něčem, co nikoho
nezaujme.“

Práce podle dětí

Firma se rozjela, zájem o služby je enormní,
Kristýna a její manžel šéfují už osmnácti zaměstnancům a starají se o několik stovek klientů. Za tři
roky, co seznamka funguje, se podařilo rozšířit její
působení z Prahy do celého Česka a brzy snad proniknou i na Slovensko. A aby toho nebylo na dvojnásobnou maminku málo, vede ještě komunikační
agenturu, kde se věnuje přípravě komunikačních
strategií, grafickým návrhům, vzniku webových
stránek, marketingu obecně i podpoře rozjezdu
nových podnikání. „Na podzim také chceme spustit
vzdělávací kurz koučování a vztahového koučinku.
Také velmi intenzivně pracujeme na projektu seznamky pro handicapované s názvem Tvoje Láska.“

S Jakubem se seznámili „naslepo“
přes seznamku

„Vedu všechny naše kouče každý den přes internet
a telefon, řeším s nimi jednotlivé klienty a doporučuji vhodný postup v jejich seznamování. Navíc
některé klienty sama zastupuji. Samozřejmě také
přijímám a proškoluji nové zaměstnance.“ Manžel
Jakub neustále inovuje párovací algoritmus, aktualizuje webové stránky a odpovídá za finanční stránku
celé společnosti.
Kristýna pracuje téměř každou volnou chvíli, kdy
jí to děti dovolí, tedy převážně v době jejich spánku.
Mladšího synka navíc kvůli kojení bere na většinu svých schůzek s sebou. „Někdy s nimi prostě
pracovat nejde a já čekám na manžela, než přijde
domů z práce, protože stále pracuje na plný úvazek,
a děti pohlídá. Kolikrát si i pracovní schůzky s našimi zaměstnanci nebo spolupracovníky domluvím
na podvečer, kdy se věnuje dětem Kuba. Nejvíce ale
pracuji večer a bohužel i v noci.“
Kristýna přiznává, že je veliký zápřah skloubit
podnikání a provoz rodiny se dvěma malými dětmi,
ale jde to. Starší Toník chodí jednou týdně do dětské
skupinky, v rodině funguje au-pair, která pomáhá
s dětmi i domácností, obě babičky jsou hlídací.
„Ale hlavně jsme na všechno, na firmu i naše děti
dva, můj muž se naprosto úžasně zapojuje, dětem se
skutečně věnuje. Mám štěstí, že pracuji ve své firmě, kde si spoustu věcí dokážu nastavit podle svých
potřeb, a hlavně podle potřeb svých dětí. ■
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Podzim
v Libereckém
kraji
nás baví!
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Mediální kampaň je realizována v rámci projektu „Liberecký kraj online” podpořeného za přispění
prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

