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Jak byste se !tená"kám p"edstavila?
V první !ad" jsem ur#it" man$elka, máma a babi#ka. To 
pova$uji za svoje nejd%le$it"j&í role. Ale i práce byla pro 
m" v$dy také d%le$itá a i díky ní jsem stále aktivní. Kolem 
padesátky jsem si !ekla, $e nechci nikde ustrnout, ani 
v my&lení, ani v pohybu. A tak jsem se podle toho za#ala 
chovat. V té dob", po revoluci, k nám proudilo mnoho 
nov'ch informací a podn"t%. A to mi v tomto ohledu 
velmi pomohlo. Dou#ila jsem se anglicky, za#ala jsem 
spolupracovat se zahrani#ím a stala se majitelkou firmy 
DR.BELTER v (esku. 

Tak#e jste majitelka úsp$%né firmy, která podniká 
v oblasti kosmetiky. Jak jste se k ní vlastn$ dostala? 
Je&t" dlouho po revoluci (v roce 1989) u nás nebylo tak 
populární a roz&í!ené chodit na kosmetiku. )ena v&echno 
v"t&inou zvládala sama a „nepot!ebovala“ odpo#ívat. 
Kosmetika byla to poslední, na co myslela. Já jsem se 
za#ala o kosmetickou pé#i zajímat a$ v pozd"j&ím v"ku. 
A práv" tehdy jsem narazila na vynikající kosmeti#-
ku, která pracovala s n"meckou zna#kou DR.BELTER. 
Naprosto m" p!ekvapilo, jak bylo kosmetické o&et!ení 
efektivní. Byla to prost" láska na první pohled. Za#ala 
jsem na kosmetiku chodit pravideln" a záro-
ve* jsem se za#ala zajímat o samotnou 
pé#i a o p!ípravky. Ke kosmetice jsem 
m"la blízko i díky mému p!írodov"-
deckému vzd"lání – pracovala jsem 
toti$ 25 let jako klinick' biochemik 
ve fakultní nemocnici. S paní kos-
meti#kou jsme se sp!átelily. Pak ale 
onemocn"la a hrozilo, $e by zna#ka 
zmizela z #eského trhu úpln". Já si 
za tu dobu ke kosmetice DR.BELTER 
vytvo!ila silné pouto. Napadlo m", $e 
bych obchodní zastoupení pro (es-
kou republiku p!evzala. A to jsem 
také ud"lala. Tím jsem si vlastn" 
splnila sv%j sen, b't majitelkou 
kosmetické firmy a roz&í!it kvalit-
ní kosmetickou pé#i v (esku. 

Jaké to bylo, získat firmu 
v 90. letech a za!ínat 
v podstat$ od za!átku, 
tím myslím, #e jste 
nem$la #ádné zku%enosti 
s vedením firmy 
a kosmetikou? 
Nad&ení a víra, $e to zvlád-
nu, mi pomohly p!ekonat 

p!eká$ky spojené se za#átkem mého podnikání. N"kdy 
to bylo velmi t"$ké, ale nikdy jsem nep!em'&lela, $e 
to vzdám. Nebyla to pro m" nep!íjemná práce, práv" 
naopak. Pot!ebovala jsem získat spoustu nov'ch znalostí 
a um"t je pou$ít. Bez poctivé práce a vytrvalého u#ení 
by to ne&lo. Jsem ale vd"#ná, $e se mi naskytly mo$nosti 
dál se rozvíjet, u#it se nové v"ci a jít s dobou. 

Jaká je filosofie práce ve Va%í firm$?
V první !ad" si chceme udr$et radost z na&í práce! 
V t'mu si navzájem d%v"!ujeme a komunikujeme spolu 
na osobní úrovni, a to platí i pro na&e klientky. Neprodá-
váme jen kosmetiku, p!edev&ím dbáme na profesionalitu 
a kontinuální vzd"lávání na&ich kosmeti#ek. A dbáme na 
vysok' standard zákaznického servisu.

Co krom$ "ízení firmy d$láte ráda, co Vás baví? 
Moc ráda #tu v"decko-populární knihy, neustále se vz-
d"lávám. V"!ím ve zdrav' $ivotní styl, proto$e vím, $e je 
to alfa a omega $ivota. Pravideln" cvi#ím, jsem v pohy-
bu. S celou rodinou vyrá$íme ka$doro#n" do Rakous-
ka na hory. S man$elem rádi posloucháme klasickou 
hudbu, chodíme na koncerty. Také trávím spoustu #asu 

se sv'mi vnou#aty. V covidové dob" jsem oprá&ila 
i ru#ní práce.

Nakonec by m$ zajímalo, co byste pora-
dila v%em, co podnikají nebo se pro to 
rozhodují?
Poradila bych jim, aby pracovali s ra-
dostí. Aby ka$d' den v práci neprotrp"li 
a neza#ali $ít a$ po pracovní dob". 
Práce by m"la b't p!irozenou sou#ástí 
$ivota. P!ála bych jim, aby jim byla práce 

koní#kem. Také jsem p!esv"d#ená, 
$e d%v"ra je jednou z podmínek 

spokojeného soukromého 
i pracovního $ivota. Pokud 
d%v"ru rozvíjíme a posiluje-
me, p!edstavuje potenciál 
úsp"chu a prosperity. 
Pokud ji opomíjíme, #asto 
nastává konflikt. D%v"ra 
posiluje vzájemné vztahy 
na pracovi&ti, doma 
i mezi p!áteli. 

Ptala se 
Monika Rybní#ková

„Byla to láska na první pohled.“ Tak Alena Tesa"ová popisuje sv&j vztah ke kosmetice 
zna!ky DR. BELTER. A #e to musí b't velká láska! Krom$ sportování, !tení nebo 

trávení !asu s vnou!aty "ídí i vlastní firmu DR. BELTER v (esku, a to u# cel'ch 25 let. 
V rozhovoru nám prozradí více o sob$ i o podnikání.

Alena Tesa!ová,"majitelka #rmy DR. BELTER v"$eské republice

Rozhovor


