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Milí spoluhráči a spoluhráčky,

zdravím vás poprvé v roce 2023 na stránkách 
našeho časopisu. S novým rokem jsme se roz-
hodli časopisu dát zase trošku nový svěží vzhled 
a obsah, a to nejen díky grafičce Veru Glogro-
vé, která se nám vrátila z mateřské dovolené, 
ale taky díky vaší zpětné vazbě, za kterou moc 
děkujeme. 

Chceme, aby se vám časopis pořád líbil a čet-
li jste ho s chutí, proto jsme pro vás připravili 
jednotlivé rubriky trošku jinak. V první čás-
ti časopisu se budeme zaměřovat na úspěchy 
a strategie Decathlonu jak českého, tak celo-
světového (United). Beze změny zůstává vel-
ký rozhovor se zajímavým spoluhráčem z De-
cathlonu. Nově se však spoluhráč z rozhovoru 
stane také hvězdou titulní strany, protože ča-
sopis je koneckonců od spoluhráčů pro spolu-
hráče. Lidé u nás patří na první místo, tedy i na 
titulku :) Produktovou část jsme nyní rozdělili 
na recenzi oblíbeného produktu od vás, spolu-
hráčů, a na top produkt, kde vám budeme uka-
zovat technické produkty z nejvyšších řad. Po 
produktové části navážeme na příběh některé-
ho z našich sportovců/ambasadorů. V závěru 
časopisu vám přineseme sekci kariéra, kde by-
chom vám rádi představili nominace, příkla-
dy mobility apod. A protože ekologie je stále 
naší důležitou strategií, zůstává její místo také 
v našem časopise. 

Ani tento úvodník nezůstane stejný – oživíme 
ho fejethlonem Kuby Šindeláře. 

Věříme, že se vám nový obsah bude líbit! 
Neváhejte nám dát vědět!

Za redakci Dekáče

Peťa Baštanová 
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Decathlon - Česká republika

decathloncz decathlonmebavi

Decast

9 šipek za 14 mega
Kontextová reklama rychle pochopila, co bude 
mým novým passion sportem. Facebook (ano, 
my stárnoucí mileniálové tuto sociální síť stále 
ještě používáme) se mi instantně proměnil v je-
den velký šipkařský klub. „Jak složité to může 
být?“ říkal jsem si. Prostě hodím 9 šipek a vy-
hraju 14 milionů. Člověk není nikdy příliš sta-
rý na to, aby se z něj stal profík. Tak proč ne já?
Měřitelný cíl bych měl. Teď jen vymyslet projekt, 
pomocí něhož svého vysněného milníku dosáh-
nu. Kdysi jsem byl poměrně dobrý v petanque 
a troufnu si říct, že hru jsem ovládal podobně 
dobře jako náš kolega, který se nám nesmaza-
telně vryl do paměti ve videu z NPS barometru. 
Základ pro targetové hry tedy určitě mám. Ale 
asi budu potřebovat terč.
Pokud chci být nejlepší, musím samozřejmě 
hrát s tím nejlepším. Sisalový terč Eclipse HD2 
Pro tak byl jasnou volbou. Už jen fakt, že je sisa-

lový, musí rozhodně něco znamenat. Navíc je to 
oficiální terč pro mistrovství světa.
Na kvalitní terč nebudu samozřejmě házet šipka-
mi řady 100, to by bylo barbarství. Model T940 
s ocelovým hrotem tak byl dalším „must have“ 
do sbírky. Už jen popisek jako by byl stvořen pro 
vítěze: „Díky jejich opracovanému tělíčku přesta-
ne být 180 bodů nedosažitelným cílem!“
Potřebnou výbavu jsem tedy měl. Jenže v tom 
okamžiku se v mém velkolepém plánu objevila 
trhlinka. Jak to proboha dostanu na zeď? Naku-
pování obecně nepatří k mým největším koníč-
kům. Nakupování v různých hobbymarketech 
je pak vyloženě noční můrou. Jejich logika im-
plementace je mi naprosto cizí.

Konec kariéry
Má to ale šťastný konec. Terč se mi nakonec po-
dařilo pověsit. Přišel čas zapomenout na reputa-
ci béčkového kutila a ukázat se jako áčkový hráč 

šipek. Proklepat zápěstí… uvolnit krční páteř… 
fouknout si do ruky… uvolnit zápěstí, předloktí 
a… hod! Šipka prosvištěla vzduchem a odrazi-
la se od zdi na zem. Terč zůstal čistý. Jeho střed 
na mě zíral jako Sauronovo oko. Po chvíli byla 
zeď poseta malými dírkami. Naštěstí není nic, 
co by nespravila trocha sádry.
Leg jsem uzavřel ne na 9, ale na 21 hodů. Vůbec 
nechápu, jak to dělají. To políčko je neskutečně 
malé na jednu šipku. Co teprve na tři. Není to 
zábava a já cítím, že bych měl odejít na vrcholu. 
Mé výkony totiž rozhodně začínaly mít sestup-
nou tendenci. Možná raději zůstanu u petanque. 
Ten sisalový terč tady ale nechám viset. Bude mi 
připomínat, že jednou jsem mohl být mistrem 
světa. Navíc něčím potřebuju zakrýt tu sádru.

Autor článku: Jakub Šindelář

Michael Smith. Jméno, které před pár měsíci obletělo prakticky celý svět. Jistě to mnohý čtenář zaznamenal také. I ke 
mně, coby šipkařskému analfabetovi a člověku nepolíbenému hrotem šipky, se video z finále mistrovství světa 
prostřednictvím sociálních sítí dostalo. Zjistil jsem například, co znamená v šipkařském světě slovo „leg“ a že jsem se 
právě stal svědkem toho nejlepšího v dějinách šipkařiny. A právě Michaelu Smithovi, pozdějšímu vítězi, se z 501 bodů na 
9 hodů podařilo udělat nula. Rozhodující leg tak vyhrál. O několik chvil později vyhrál celý set i hru a podmanil si celý svět.

Fejethlon  Jakuba Šindeláře

Sledujte  nás



V roce 1976 byl ve Francii uveden pod značkou 
Decathlon koncept „Všechny sporty pod jednou 
střechou“. Dnes je tento úspěšný sportovní řetězec 
v 60 zemích světa a zaměstnává přes 100 000 
nadšených sportovců. V České republice má na 
začátku roku 2023 celkem 25 prodejen, ale to 
rozhodně není konečné číslo. Bezmála 2000 českých 
spoluhráčů spojuje jedinečná firemní kultura, 
vyznačující se vitalitou, odpovědností, velkorysostí 
a autenticitou. Pojďme se v této rubrice, kde se 
budeme věnovat úspěchům, společně podívat, 
jaké milníky má Decathlon za sebou. 

Příběh  Decathlonu

Decathlon také rozjíždí 
vlastní produkci. Vůbec 
první výrobkem je rám 
na kolo Challenger.

Vznikají první dvě 
značky Decathlonu:
Quechua a Tribord

Vzniká Decathlon Sports 
Lab. Jedná se o speciální 
výzkumnou laboratoř, 
která studuje lidské 
tělo a jeho pohyb. 
Díky podrobným analýzám 
různých sportovců 
a sportovkyň můžeme 
v laboratoři vyvíjet
nejlepší, nejinovativnější, 
nejbezpečnější výrobky 
pro co nejlepší sportovní 
výkon a zážitky.

Michel Leclercq otevírá v Englos ve Francii 
první Decathlon, prodejnu se všemi sporty 
pod jednou střechou. Spolu s Michelem 
Leclerquem pracuje v první prodejně parta 
sportovních nadšenců, pro které je zákazník 
na prvním místě. 

V DNA každého z nás je tzv. SBRAM: 
sourire, bonjour, regard, au revoir, merci.*

V roce 2005 se poprvé konají Decathlon 
Innovation Awards. V Decathlonu 
sportovní výrobky nejen prodáváme, 
ale také sami navrhujeme, testujeme 
a vyrábíme. Nejinovativnější z nich se 
poté uchází o cenu Innovation Awards 
(v roce 2021 přejmenováno na Reveal 
Innovation). Ikonickými inovativními 
produkty jsou dvousekundový stan 
Quechua a šnorchlovací maska Easybreath. 

V roce 2006 je Decathlon také online!
V roce 2006 byl spuštěn první francouzský 
e-shop Decathlonu. V ČR jsme ho spustili 
v roce 2015. Do digitálních (také tzv. online 
nebo outstore) kanálů dnes patří také 
kiosky (dotykové obrazovky pro zobrazení 
kompletní nabídky a vytvoření objednávek 
na prodejně), Click and collect objednávky 
a od roku 2022 také Decathlon aplikace 
a Marketplace. Dohromady s fyzickými 
kanály, což jsou naše prodejny a ochotní 
a zkušení sportovní poradci v nich, vytváří 
všechny tyto kanály náš omnichannel 
model. Tento model vytváří ten nejlepší 
zákaznický zážitek, protože nabízí různé 
varianty nákupu. 

*pozn. redakce: Sourire – usměju se na zákazníka, Bonjour – pozdravím ho, Regard – navážu oční kontakt, Au revoir – rozloučím se, Merci – poděkuji 4   
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Od roku 2018 se Decathlon ČR účastní 
ankety NPS neboli produktového 
barometru, ve kterém spoluhráči vyjadřují 
svou důvěru v Decathlon produkty. 
Výsledky ankety poté analyzují jednotlivé 
vývojové týmy a na základě této zpětné 
vazby naše výrobky vylepšují.

Otevřena první prodejna 
Decathlon v České 
republice, konkrétně 
v Liberci. 

Decathlon slaví 
40. narozeniny! Jednou 
z hlavních strategických 
os se stává udržitelný 
rozvoj. Udržitelnost našich 
výrobků je pro nás 
velmi důležitá 
a neustále
 pracujeme 
na tom, aby už 
samotná výroba 
byla ekologická. 

Začíná vycházet časopis Dekáč! 
Původně interní občasník se 
vyvinul do čtvrtletního časopisu 
pro spoluhráče i zákazníky. 

V rámci našich benefitů 
jsme vyvinuli vlastní 
aplikaci Sport for all, 
díky které si mohou naši 
spoluhráči užívat svůj 
oblíbený sport bez ohledu 
na město, kde žijí.

Aplikace Sport for all

Spuštění akciového programu v ČR. 
Každý spoluhráč má možnost stát se 
spoluvlastníkem firmy a pořídit si akcie 
Decathlonu. Každý nováček má navíc 
nárok na bonusové akcie zdarma. 

Prodejny

KiosekMarketplace

Click 
and collect

E-shop Decathlon 
aplikace

Doručení
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Jak dlouho už jsi součástí Decathlonu?
Teď jsou to čtyři roky a kousek. Začínala jsem 
v září 2018.

Co tě k této práci přivedlo?
Vlastně jsem na Decathlon narazila strašně ná-
hodou během učení ke státnicím. Klasicky po 
asi dvou nebo třech týdnech učení už se mi 
moc nechtělo, takže jsem procházela sociální 
sítě a našla odkaz „dělej, co tě baví“. Napadlo mě, 
že to by bylo vlastně skvělé. Neležet během léta 
akorát v papírech a dělat něco zábavného. Hned 
mě to zaujalo a podívala jsem se na stránky De-
cathlonu, kde byly volné pozice. Při prohlížení, 
co vlastně Decathlon nabízí, jsem našla pozici, 
která spojovala sport a moje končící studium 
ekonomiky a financí. Byla to krásná nabídka 
práce nazvaná finanční expert na obchodě. Po 
přečtení, co je to vlastně za pozici, mi to přišlo 
jako super shoda. I přesto, že jsem si po státni-
cích chtěla nechat volné léto a aniž bych v tu 
chvíli hledala práci, jsem tam poslala životopis.

Jak probíhala tvoje cesta Decathlonem 
až k tvému současnému místu?
Projekt našeho týmu a vůbec ta pozice se strašně 
moc měnila. Ať už šlo o samotný název, nebo její 
pracovní náplň. Dříve to byl finanční expert na 
obchodě a myšlenka byla taková, že daný člo-
věk bude mít na ¾ úvazku na starosti finance 
vybrané prodejny a ¼ bude součástí přímo ně-
jakého oddělení na obchodě. Cílem bylo, aby 
se nakonec stal Sport Leaderem (SL) nějakého 
sportu. Tím pádem to do sebe zapadalo v tom 
smyslu, že znal procesy na obchodě, co k nim 
vede, a uměl si i lépe představit pracovat se SL, 
ředitelem a dalšími.

Co byl tvůj sport na tu jednu čtvrtinu?
Odmalička se věnuji badmintonu, takže to pro 
mě vlastně znamenalo stát se součástí odděle-
ní týmových a raketových sportů na prodejně 
v Plzni a zároveň dělat tamního finanční exper-
ta na obchodě.

Co je náplní tvojí současné pozice?
Aktuálně jsem uvnitř financí ve větvi business 
partner, v rámci které vedu tým zaměřený na 
prodejny, ale možná to vezmu popořadě, aby 
to bylo jasné. Skutečně hodně se to totiž mě-
nilo a některým lidem v našem týmu připadá 

vtipné, že se název pozice mění skoro každý rok. 
Teď už je to za mých necelých pět let fakt asi 
čtvrtý název. (smích) Před čtyřmi lety šlo tedy 
o finančního experta na obchodě a cílem bylo, 
že člověk má opravdu svoji základu na jednom 
obchodě a stará se po finanční stránce o zhru-
ba dva obchody. Navíc má nějakou čtvrtku na 
prodejně v rámci oddělení.

Jak se to potom změnilo?
Pak přišla změna, kdy náplní práce měly být vy-
loženě finance. Ono nebylo v rámci obchodů úpl-
ně dobře kombinovatelné a pochopitelné, proč 
vlastně sedíme tolik času za počítačem, když 
jsme také součástí týmu. Potom se to změnilo 
na store controlora neboli finančního kontrolora, 
který byl ještě pořád na obchodě. Jenže postupně 
jsme zjišťovali, že by bylo fajn, kdybychom měli 
celý tým spíše na jednom místě, abychom mezi 
sebou zvládali být více jednotní, a ne mít po re-
publice dvanáct lidí různě na obchodech.

A jak se to tedy vyvinulo dál?
Celý loňský rok jsme měli velký projekt v rámci 
finanční transformace. Přičemž šlo obecně o pře-
rozdělení odpovědnosti v rámci finančního týmu. 
Takže dnes už business partner má na starost roz-
počet, předpovědi a analýzu výsledků, nebo jed-
ním slovem performances. Zatímco účetní tým 
se stará například o faktury, procesy, které vedou 
k finálnímu číslu, a podobně.

Performance znamená nějaké naplánování 
a dodržování rozpočtu respektive trajektorie, 
jaký je vývoj a podobně?
Přesně tak. Když to vezmu obecně, jde o sta-
novení krátkodobého rozpočtu a nějakých cí-

Lucie Kolářová v současnosti vede část business partnerů, kteří mají na starost prodejny Decathlonu v Česku. 
Protože se poměrně často měnil název její pozice i samotná pracovní náplň, přiblížila, za co zodpovídá a jaké jsou 
úkoly jejího týmu. Kromě toho se od dětství věnuje badmintonu, jenž si podle ní získává oblibu u široké veřejnosti.
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lů pro daný rok. Zároveň si musíme představit, 
jaké přijdou v budoucnu změny, a vymyslet, jak 
na to zareagujeme, abychom jako Decathlon 
Česká republika zvládli přinést výsledek, ke 
kterému jsme se zavázali trajektorií. Takže to-
hle je jedna větev do budoucna, přičemž dru-
há se zabývá minulostí. Což znamená analý-
za výsledků. Zároveň může jít třeba i o různé 
analýzy range choice, jednotlivých rodin nebo 
toho, v jakém kanálu se obratově dařilo nejví-
ce. Potom také zpracováváme různé scénáře 
pro návratnost investic a podobně. Cílem je 
podpořit nějakou strategii či myšlenku čísly 
s propočty a zjistit, jestli dává do budoucna 
ekonomicky smysl.

Takže velice zjednodušeně jde také 
o finančního poradce vedoucího oddělení, 
který chce udělat nějakou investici, jako 
je třeba speciální showroom, a s vámi se 
poradí, jestli to dává smysl, jsou na to 
peníze a vyplatí se to, nebo jestli už třeba 
neopakuje nějakou chybu?
Může to být vedoucí oddělení, ale teď více cílí-
me na to, aby šlo spíše o ředitele a abychom se 
více bavili i o takových rozhodnutích, která mo-
hou mít nakonec daleko větší dopad. Musíme 
být připraveni také na různé změny a případně 
podnítit vymyšlení akčního plánu, jak se dostat 
zpátky na trať, která povede do stanoveného cíle 
určeného naší trajektorií. Tím si totiž v delším 
časovém horizontu zajistíme ekonomicky dlou-
hodobě udržitelný business.

Mluvila jsi o sloučení lidí v týmu, kolik vás 
teďka je?
Není cílem mít úplně všechny na jednom místě. 
V tuto chvíli jsme tedy jako tým, který se sta-

rá o prodejny, na dvou místech, protože stále 
chceme být co nejblíže obchodům. Momentálně 
máme základnu v Praze v backoffice a druhou 
v Ostravě, kde jsou tři holky. Ty mají na sta-

rost Ostravsko, prodejny v Brně, Zlín, Olomouc, 
Třebíč a k tomu Hradec Králové s Pardubicemi. 
Zbytek tvořím já se třemi kluky, přičemž zod-
povídáme za zbytek míst po Česku. Potom jsou 
v rámci celé části ještě další tři business partneři, 
kteří dohlíží na další věci a třeba také na výsled-
ky celého Česka.

S jakými významnými problémy a těžkostmi 
se setkáváte?
Problémy jsou od toho, aby se řešily, ale nejvyšší 
vrchol sezóny je právě proces plánování trajek-
torie na další rok nebo případně nějaký dlouho-
dobější výhled. Snažíme se vždy najít nějakou 
shodu mezi tím, co si můžeme realisticky dovo-
lit v rámci výsledků, aby to zároveň byl ambici-
ózní cíl. Celkově je to samozřejmě hodně i o ko-
munikaci.

Má podle tebe práce v Decathlonu nějaká 
specifika v rámci toho, čemu se věnuješ?
K tomu upřímně nemám srovnání, protože to-
hle je pro mě první větší firma, ale podle mě to 
bude mít velká specifika. Například jsem toho 
názoru, že v jiných firmách bychom nepřišli tak 
často do kontaktu s jednotlivými prodejnami 
a nemohli být u diskuze nebo tvorby strategií. 
Je to tady takové osobnější.

Co máš na Decathlonu a své práci nejraději?
Je toho víc. Jednak to propojení všeho, co jsem 
měla ráda a studovala. Vůbec tu možnost po-
kračovat se sportem dál a zároveň se rozvíjet 
v tom, co mě zajímá. Druhou věcí jsou určitě 
lidé. Všichni jsou skvěle naladění a na stejné lo-
di, takže nic většinou není problém. Všechno 
se dá vždy vyřešit s pozitivním přístupem, což 
mi přijde strašně důležité a super.

CFO 
Pablo 
Pascual de Cos

BP country leader 
Florian 
Levieux

BP Digital
Ielizaveta 
Povkh

BP services & RE
Tomáš 
Nguyen Sy

BP Sustainability,
HK, Pce, Třebíč
Iveta 
Bartoňová

BP retail leader
Lucie 
Kolářová

BP Jihlava, 
Tábor, ČB
Stanislav 
Selecký

BP Plzeň, KV, MB, 
Teplice, Liberec
David 
Šimek

BP Brno, 
Olomouc, Zlín
Veronika 
Kuchařová

BP Prague United
Tomáš 
Vávra

BP Ostrava Avion, 
centrum, FM, Opava
Silvie 
Čechmánková
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Ještě se vrátíme k badmintonu, který jsi 
zmiňovala na počátku. Můžeš nám trochu 
přiblížit tvůj dosavadní sportovní život?
Badminton hraji od devíti let. Přivedl mě k ně-
mu můj táta, jenž hrál také. Chodili jsme spo-
lu do malého klubu v Přešticích, odkud po-
cházím, a postupně jsem začala trénovat také 
v Plzni, která je poblíž. Od šesté třídy jsem 
začala jezdit tam a věnovala se badmintonu 
ještě více. Nakonec jsem jezdila i na nejvyšší 
juniorské soutěže v rámci Česka.

Jaký byl tvůj největší úspěch?
Dělám tento sport přes 20 let a pořád mě ba-
ví, i když se mu věnuji v mnohem menší mí-
ře. Navíc za sebou nemám žádná větší zranění, 
přestože jsem jich v průběhu let viděla spous-
tu. To považuji za největší úspěch. Když se za-
měřím na medaile, tak jsem párkrát mistryně 
České republiky v juniorské kategorii, v dospě-
lých vicemistryně z mistrovství ČR v ženské 
čtyřhře a vítězka akademických her, ale nemám 
to spočítané.

Hraje se badminton s raketou nebo pálkou? 
Setkáváš se s tímto dotazem často? 
Ano, pálka nebo raketa je běžný dotaz, ale 
správně jde o  raketu. (smích) Myslím, že 
spousta lidí zná badminton hlavně ze zahrady 
a hodně lidí o něm nemá až tak velké povědo-
mí. Přesto začíná být oblíbený u hobby hráčů 
i široké veřejnosti. Jestli tomu někdo říká rake-
ta nebo pálka, či se hraje s míčkem, košíčkem 
nebo indiánkem, je asi to nejmenší.

A je to tedy míček, košíček nebo indiánek?
Míček. (smích)

Jsou nějaké další sporty, kterým se věnuješ, 
nebo je chceš vyzkoušet?
Aktuálně chodím pravidelně běhat a občas za-
jdu do fitka. Také chodím po horách. Letos 
bych chtěla vyzkoušet canyoning, ale nevím, 
jestli je to považované za sport, nebo jde spíš 
o koníček.

Máš nějaký produkt z Decathlonu, který často 
využíváš a nedáš na něj dopustit?
To je těžká otázka. Nejvíce kupuji nejspíše věci 
na turistiku a v poslední době na běh. Teď mám 
poslední dva roky krosnu, která je super.

Co ti práce v Decathlonu přinesla?
Komunitu stejně naladěných lidí. Strašně moc 
možností i rozhled. Pořád je, co se učit a kam 
růst. Potom možnost být v Praze, kam jsem šla 
právě kvůli Decathlonu. Jinak bych totiž asi zů-
stala v Plzni.

Co bys vzkázala tvým kolegům, kteří jsou 
v Decathlonu úplně noví?
Ať se nebojí výzev, protože každá něco přinese. 
Přestože to na začátku vypadá jako nemožné, 
ten proces člověku vždy něco dá. Výsledek buď 
dopadne skvěle, nebo přinese nějaké poučení. 
Těch příležitostí je v Decathlonu milion. 

Autor článku: Jan Záveský

Koukni na: kariera.decathlon.cz

Chceš mít Lucku za parťačku?
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Jelikož jsme velký sporťáci, celá rodina jezdíme 
na kole a v létě je spousta dovolených spojena 
s cyklistikou, tak jsme chtěli, aby moje starší 
dcera Kačka co nejrychleji mohla jezdit s námi. 
Takže první věc z Dekáče, co se týká cyklistiky, 
bylo naše B-twin odrážedlo 10" RUN RIDE 
100 (949,-).
To jsme jí pořídili ve dvou letech a hned v lé-
tě už na něm svištěla, celá spokojená, nadšená 
a museli jsme ho brát klasicky všude s sebou. 
Neexistovaly procházky bez odrážedla. 
Káťa ale byla ještě malej pidižvík, takže to na ty 
cyklovýlety a ještě s odrážedlem nebylo, ale byla 
to bezva průprava na větší kolo. Odrážedlo teh-
dy zvládala perfektně, takže jsme jí hned k Vá-
nocům pořizovali její první kolo. Vybrali jsme 
14" kolo B-twin 500 s jednorožcem (3299,-). 
No a asi si to umíte představit. První kolo, ješ-
tě pod stromečkem, takže k němu hned běžela 
a okamžitě jsme museli jezdit po bytě. Namon-
tovali jsme postranní kolečka a jelo se. 
Musím ale přiznat, že to kolo je na tříletýho 
droboulinkýho špunta hrozně těžké. Jakmile za-
čalo být po svátcích hezky, šli jsme kolo hned 
vyzkoušet ven a opravdu ta skutečnost byla ta-
ková, že to neušlapala a to nadšení postupně 
ustupovalo. Když ti to nejde, tak je to prostě 

demotivující, ale jak viděla všude kolem sebe, 
kolik dětí jezdí, tak se nevzdávala. 
Další rok na jaře, když už byly Kačce 4 roky, 
jsme odzimovali kola, zkusili to znovu a bohu-
žel to šlo stále stěží. Mezitím už ale vyrostla 
z přilby, takže jsme jeli do Decathlonu vybrat 
novou a tam si všimla krásného 16" kola. Bylo 
černé s růžovými prvky a polepem holčiček. Tak 
na něj sedla a ejhle. Hned se rozjela. Bez držení, 
bez postranních koleček, suverénně brouzda-
la uličkami Dekáče. Viděl jsem to nadšení, tak 
jsem se jí zeptal, jestli by to kolo chtěla, a bylo 
vidět, že je to láska na první pohled. Kolo jsme 
hned vzali a asi si umíte představit ten výraz 
manželky, když jedete jen pro helmu a přive-
zete kolo. 
Začali jsme hned trénovat, jezdili jsme na kratší 
výlety, já jsem okolo ní běhal nebo jezdil na lon-
gboardu, abychom byli připraveni jet na konci 
července na cyklodovolenou na Moravu. Tam 
jsou rovinky a krásné cyklotrasy, takže jsem si 
říkal, že by nějaké kratší cyklo výlety zvládla. 
A dala to, už ve čtyřech letech, frajerka! První 
větší výlet, který ujela ještě před tou Moravou, 
bylo zhruba 8 kilometrů s menší dopomocí a na 
Moravě ujela dokonce 15 kilometrů. Takže s na-
ším 16" kolem Spy Hero obrovská spokojenost.

Matěj v únoru 2023 v Decathlonu oslavil 
10 let a je opravdovým matadorem. Za-
čal jako vedoucí na Černém Mostě, kde 
měl kromě fitka na starost veškeré sporty 
(začátky byli divoké). Po roce a půl dostal 
příležitost otevřít Chodov jako provozní, 
kde strávil krásných 6 let. Od ledna 2021 
přešel na zličínskou prodejnu, kde měl na 
starost oddělení přírody a golfu, a od úno-
ra předal oddělení a věnuje se naplno pro-
vozu a relokaci prodejny.
Matěj je rozený sportovec. Od dětství hrál 
fotbal, přes léto tráví nejvíce času na kole 
či longboardu a když má možnost, rád si 
zaserfuje nebo provětrá wakeboard. Když 
ho žena pustí, zajde si večer zaběhat, na 
badminton nebo squash. Přes zimu ho 
hodně baví lyže a pár let zpátky objevil 
skialpinismus, který ho chytil. 

Matějova
cesta Decathlonem

Rozpovídali jsme Matěje Erlera o prvním dětském kole, které kupoval 
pro svou dceru. Jaké zvolil a jak je z pohledu rodiče spokojený?
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Dětské 16” kolo 500 4–6 let SPY HERO
Toto 16” kolo je určeno pro děti od 4 do 6 let, s výškou od 105 do 120 cm, které 
se chtějí naučit jezdit na kole. Je vhodné na první vyjížďky vaší ratolesti. kód: 8512639

Matějova
cesta Decathlonem

3 699 Kč

PATENTOVANÝ SYSTÉM BRZD 
„STOP EASY“, KTERÝ JE VYVINUTÝ 
PRO MALÉ DĚTSKÉ RUCE

KRYT ŘETĚZU KVŮLI OCHRANĚ DÍTĚTE 
PŘED PORANĚNÍM O PŘEVODY

SNÍŽENÝ RÁM PRO 
SNAZŠÍ NASEDÁNÍ

KOMPATIBILNÍ 
S PŘÍDAVNÝMI 
KOLEČKY NA 16" KOLA

BLATNÍKY NA OCHRANU 
PŘED ZAŠPINĚNÍM 

A STOJÁNEK PRO 
SNADNÉ ODLOŽENÍ KOLA
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KD900X jsou lehké dynamické boty určené 
především na závody. Vývojáři značky Kiprun 
spolupracovali s nejlepšími odborníky z obo-
ru. Ze spolupráce s předním výrobcem inova-
tivních materiálů, společností Arkema, vznikla 
pěna VFOAM z materiálu Pebax®,  která zaru-
čuje o 20 % vyšší dynamiku v porovnání s kla-
sickými botami. Další inovací jsou karbonové 
pláty, které patří mezi nejdiskutovanější prvky 
moderních závodních bot. Kombinace karbo-
nového plátu a VFOAM pěny zaručuje doko-
nalou návratnost energie, díky které budete 
ještě rychlejší. Odolnost je navíc DNA značky 
Kiprun. Vývojáři proto garantují až 1000 na-
běhaných kilometrů. Bota má 8mm drop a je 
vhodná pro neutrální typ došlapu. 

Autor článku: Kateřina Tlachová

Schváleno 
Yoannem Kowalem

Decathlon představil jedinečné 
běžecké boty s karbonovými pláty. 
Boty, se kterými překonáte své limity. 
Seznamte se s nejrychlejším 
modelem běžeckých bot
vyrobeným v Decathlonu.

Yoann Kowal patří mezi nejlepší evropské běžce – má 
medaile z ME na 1500 m a 3000 m překážek, byl pátý 
na olympiádě v Riu a nyní má nový cíl: kvalifikovat se 
na olympiádu v Paříži v maratonu, který by rád zabě-
hl za 2:10. Yoann si značku Kiprun vybral za partnera 
a nyní s ní jako ambassador úzce spolupracuje. Testuje 
produkty a dává vývojářům zpětnou vazbu. Výjimkou 
nejsou ani karbonové KD900X. Právě v nich si zaběhl 
svůj osobní rekord v půlmaratonu, který se konal v Lille 
20. března 2022, s časem 1:02:17. 
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Běžecké boty s karbonovým 
plátem KIPRUN KD900X

kód: 8644961, 8666803

3499 Kč

ODRAZ: 
VYNIKAJÍCÍ NÁVRATNOST 
ENERGIE ZARUČUJÍ 
KARBONOVÉ PLÁTY 
A VFOAM PĚNA 
Z MATERIÁLU PEBAX®. 

PŘILNAVOST:
DÍKY STRUKTUŘE A GEOMETRII 
PODRÁŽKY JE ZARUČENA DOKONALÁ 
PŘILNAVOST I NA MOKRÉM POVRCHU.

LEHKOST: 
DÍKY LEHKÝM KOMPONENTŮM 
A OPTIMALIZACI PODEŠVE BOTA VÁŽÍ 
POUHÝCH 225 GRAMŮ VE VEL. 42.

Při výrobě pěny spojil Kiprun 
síly s přední francouzskou spo-
lečností Arkema. Díky tomu 
vznikla pěna VFOAM z  ma-
teriálu Pebax®, která zaručuje 
o 20 % vyšší návratnost ener-
gie v porovnání s běžnou bě-
žeckou obuví. 

VFOAM pěna

Boty s karbonovým plátem na-
prosto dominují závodnímu 
běhu na silnici. Proč? Slibují 
rychlejší tempo při nižším úsi-
lí. Karbonové pláty zvyšují tu-
host boty, což přispívá k rych-
lejšímu přechodu do odrazo-
vé fáze kroku. Běžec tak pro 
odraz potřebuje méně energie. 

Karbonový plát
„Osobně u závodní boty očekávám, aby byla dy-
namická, lehká a pohodlná, což KD900X splňuje. 
Na první pocit se může zdát, že je bota poměrně 
tvrdá. Postupně se ale pěna zapracuje a změkne. 
Tento proces trvá přibližně prvních 150 km, po-
té bota dosáhne nejlepších závodních vlastností. 
Já jsem v nich startoval na Kiprun Race, což byl 
10km závod v Lille. Účastnili se ho i další Kiprun 
ambasadoři a do samotného závodu pak odstar-
tovalo přes 1300 závodníků. Pro mě to byl tepr-
ve druhý ostrý závod v KD900X a doběhl jsem 
na 41. místě v čase 31:26.  Mezi světovými amba-
sadory jsem pak skončil osmý, což mě potěšilo 
a těším se na další závody v karbonkách!“

   Matěj Zima?
Co na KD900X říká KIPRUN 
amabasador
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Týno, co je to vlastně Spartan Race?
Je to závod v extrémních podmínkách, kde člo-
věk překonává různé překážky na určených sta-
novištích. Může se jednat o nošení těžkých před-
mětů, hod oštěpem, lezení, ručkování a podob-
ně. Člověk se u toho dost zapotí.

Takže to není běžecký závod v pravém slova 
smyslu?
Je to dost komplexní, když si člověk natrénuje 
jen běh, tak zase nezvládne překážky. Je potřeba 
trénovat vytrvalost, sílu a běh.

Existují nějaké kategorie Spartan Race?
Určitě, kategorie Sprint má 5–6 km, Super 9–12 
km, Beast kolem 21 km a Ultra přes 50 km.

Co se stane když některou z těch překážek 
nezvládneš?
Jdeš na hendikep, což bylo 30 angličáků, ale no-
vě to budou trestná kola, například 400 metrů. 
Podle mě ta změna nahrává závodníkům zamě-
řeným na běh, protože 30 angličáků je pro tělo 

docela šok a víc to člověka vytrestá. S 400 metry 
navíc závodník takový problém nemá.

Která z těch překážek tě nejvíc baví a které 
naopak nesnášíš?
Jsou překážky, u kterých na 90 % vím, že je 
zvládnu. Například ručkovací překážky. Ale 
pak je to buď anebo, to je třeba případ hodu 
oštěpem. Buď to trefíš, nebo ne, je to o štěstí. 
Moc taky nemusím nošení břemen.

Kdy jsi se Spartanem začala?
V roce 2016 tu byl první Spartan, kterého se 
zúčastnil můj brácha. Zaujalo mě, jak o tom 
mluvil, a tak jsem se v roce 2017 přihlásila 
na svůj první závod. Bylo mi tehdy 17 a byl 
to docela extrém. Vybrala jsem si těžkou lo-
kalitu, běh do černých sjezdovek a tak. Byla 
jsem úplně vyčerpaná, ale neodradilo mě to 
od dalších závodů.

To je vidět, protože se dneska potkáváme, 
abychom si promluvili hlavně o tvém 

největším úspěchu. V prosinci ses stala 
mistryní světa ve Spojených arabských 
emirátech. Jak ses dostala až tam?
Existuje systém kvalifikace, který spočívá v tom, 
že na evropských závodech musíš skončit do ur-
čitého místa a pak máš nárok jet tam. Mojí vý-
hodou je, že v mé věkové kategorii není taková 
konkurence a dostat se na MS je lehčí.

Kolik na MS startuje lidí?
Kolem 1000 + kategorie Elite, což je ta nejvyš-
ší kategorie.

Jak se ti líbilo v Abú Dhabí?
Popravdě moc ne. Samozřejmě šílené vedro 
a pak taky ne úplně dobře vybraný termín. Bě-
hem závodů probíhal ve Spojených arabských 
emirátech nějaký svátek, kdy všichni slavili 
v ulicích. Doprava kolabovala, nemohli jsme 
se vůbec dostat do hotelu, protože cesta k ně-
mu byla z důvodu oslav uzavřená, a když se nám 
to přece jen podařilo, nemohla jsem v noci vů-
bec spát. Ne úplně příjemný zážitek.

Když Kristýnu Stehlíkovou potkáte v ikonické Decathlon vestě, možná by vás ani nenapadlo, že máte tu čest se světovou 
šampionkou. Tahle drobná slečna z Decathlonu na pražském Chodově již řadu let závodí v populárních podnicích Spartan 
Race a loni v prosinci dosáhla až na vrchol – v Abú Dhabí vybojovala titul mistryně světa ve věkové kategorii 18–24 let!
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Takže závod v extrémních podmínkách se 
vším všudy. Jak vypadala tvoje příprava na 
závod?
Oproti normálním závodům jsem zařadila 
běhání na beachvolejbalovém hřišti. Nevědě-
la jsem, kde běhání v písku natrénovat, tak to-
hle vypadalo jako funkční varianta. Moc to ne-
pomohlo, protože písek byl úplně jiný, hlavně 
v Česku byl v podstatě zmrzlý.
Všeobecně je příprava na Spartan Race hodně 
komplexní. Já osobně se mimo běh věnuji také 
lezení, kde trénuji primárně úchop potřebný 
na překážky. Dále doplňuji tréninky cyklisti-
kou a posilováním.

Jak vypadal tvůj mistrovský závod?
Dohromady mě čekalo kolem 23 km. Prvních 
10 km jsem s jednou holčinou opravdu závodila 
a předháněly jsme se. Ale právě kolem desátého 
kilometru se začaly projevovat extrémní podmín-
ky pouště. Měla jsem pocity na omdlení a v hlavě 
se mi přeplo, že už to není úplně závod, ale spíš to 
chci jen dokončit. Bavila jsem se s ostatními lidmi 
z Česka a měli podobný pocit, nikdo z nás nečekal, 
jak extrémní to bude. I přes to, že na trase závodu 
bylo hodně občerstvovacích stanic, klidně by jich 
tam mohlo být dvakrát tolik. Pila jsem, lila na se-
be vodu, abych tělo nějak zchladila.

Vzpomeneš si na okamžik, kdy jsi trpěla 
úplně nejvíc? Kdy jsi byla blízko tomu, 
abys to vzdala?

Byla tam běžecká část mezi dunami, myslím 
že kolem patnáctého kilometru, kdy už moje 
tělo bylo opravdu na hranici možností. Vylez-
la jsem na první dunu a jediné, co jsem viděla, 
byly duny, žádní závodníci, žádná občerstvo-
vačka. Ten pocit, že nevíš, kdy to skončí, byl 
hodně náročný.

I přes to všechno – jela bys znova?
Teď ti řeknu že ne, ale znám se. Takže je možné, 
že v prosinci budu opět na startu.

V momentu, kdy jsi proběhla cílem, 
tušila jsi, že jsi vyhrála?
Jak jsem říkala, že jsem prvních 10 km závo-
dila s jednou soupeřkou, tak ta mi právě v půl-
ce trati utekla. Nakonec to ale nezvládla a ně-
kde na trati musela zastavit a odpočinout si. 
Což jsem ale nevěděla. Když jsem přiběhla do 
Festival arény, kde už nás čekalo pár posled-
ních překážek, dozvěděla jsem se od přítele, 
že jsem asi první, protože zatím neviděl moji 
hlavní soupeřku. Tam jsem si právě uvědomi-
la, že když to dokončím a nepokazím to, tak 
možná fakt vyhraju.

Paráda! Jak sis užila oslavy a předávání 
trofejí?
To proběhlo až večer a bylo to skvělé. Vyhla-
šovaly se všechny kategorie, byla tam spousta 
lidí, zakladatel Spartan Race, vidět ho naživo 
byl fakt krásný pocit.

Wow, tak to zní moc hezky! Když odbočíme 
od tohoto závodu, vidíš ve Spartan Race 
v poslední době nějaké nové trendy?
Mění se překážky. Na MS byly těžší, delší, ná-
ročnější. Ale jinak to jsou spíš menší změny. 
Co se ale dá nazvat tak trochu trendem, je, že 
zakladatel Spartan Race Joe De Sena se snaží 
dostat Spartan na olympiádu. Takže se sjedno-
cují vzdálenosti, překážky, aby v závodech byl 
propracovanější systém.

Systém a taky určitě business?
Obrovský business. Startovné je opravdu drahé, 
kolem 2000 Kč na jeden závod. Když chceš být 
mezi nejlepšími, musíš jich za rok dát něko-
lik, takže se náklady vyšplhají do desetitisíců. 
Existuje možnost si některé překážky koupit, 
například oštěp na trénink, což jsou další ná-
klady pro nás a tržby pro organizátory.

Musím se ještě zeptat na jednu 
věc – používáš na závodech i nějaké 
vybavení z Decathlonu?
Na MS jsem měla naši běžeckou trailovou ves-
tu. Běžně používám i oblečení a boty, ale do 
písku jsem potřebovala trochu specifičtější bo-
tu, takže to tentokrát byla jen vesta.

Na závěr, kde tě v Decathlonu potkáme?
Už dva a půl roku pracuju v Decathlonu Cho-
dov na oddělení běhu.

Autor článku: Jakub Šindelář
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Nové projekty si žádají nové lídry, a proto se na přelomu roku otevřelo hned několik příležitostí po celé republice. 
V této rubrice jsme vám v minulém roce přinášeli medailonky různých oddělení, nyní bychom se rádi více zaměřili 
na mobilitu a projekty v rámci celé České republiky. V prvním letošním čísle vám přinášíme nominace, 
se kterými se na začátku roku takříkajíc roztrhl pytel. 

Kariéra   

Liberec

CEO (Decathlon Česká republika) Anna Szymanek 

Od března 2023 máme novou country lídryni. Stala se jí Anna Szymanek, která má za sebou bohaté zkušenos-
ti z polského Decathlonu – ať už z pozice sportovní poradkyně, vedoucí oddělení, lídryně (vedoucí) provozu, 
ředitelky prodejny nebo city lídryně pro Slezsko. Anna se podílela na velké spoustě projektů, od rozvoje 
nových business modelů a využití omnichannel příležitostí až po budování sportovních komunit a spuštění 
projektu Decathlon RENT*. Máme velkou radost, že její další kroky vedou právě do České republiky. 

Plzeň Petr Nožička  

Petr Nožička není v Decathlonu žádným nováčkem. Začínal v Brně Modřicích, kde vedl raketovky a cyklo.
Raketové sporty poté zaštítil i jako Country Sport Leader. V roce 2021 se zhostil výzvy v podobě zlínské 
prodejny, kde se mu jako řediteli prodejny dařilo jak po lidské stránce (skvělé výsledky v Teammate baro-
metru), tak po stránce ekonomické (růst obratu instore v roce 2022 +40 %). Není tedy divu, že Petr získal 
nabídku převzít větší projekt – prodejnu v Plzni, kterou s radostí přijal, přestože se nachází na opačném 
konci republiky.  

TÁBOR

OSTRAVA AVION

Karlovy Vary

Chomutov

Ústí 
nad Labem 

Teplice

Mladá 
Boleslav

Kladno

Tábor

Praha Kolín

Hradec Králové

Pardubice

Jihlava

Olomouc

Zlín

Opava

Frýdek-Místek

Ostrava

Brno

*pozn. redakce: služba, která umožňuje zákazníkům vypůjčit si vybavení z Decathlonu a zase jej vrátit16   



Zlín David Musiol 

Zlínskou prodejnu po Peťovi Nožičkovi převzal zkušený vedoucí z Černého Mostu David Musiol. Kromě ve-
doucího oddělení měl David na starost i další mise, například národního experta v týmu Kipsta. Zkušenosti 
získal také při otevření pobočky v Praze Letňanech. Nyní je načase předat své znalosti a dovednosti a ukázat, 
co David umí :) Příležitost se mu naskytla právě ve Zlíně.

Mladá Boleslav Lukáš Vařecha

Lukáš za svých 5 let v Decathlonu prokázal zodpovědnost na několika odděleních, vždy se skvělými výsled-
ky. Mezi jeho úkoly na Černém Mostě patřil také provoz budovy a bezpečnost, kterou zde posunul na další 
úroveň. Lukášovy výsledky, ale také nadšení a chuť posouvat věci dopředu, mu přihrály do cesty nabídku 
na ředitele prodejny v Mladé Boleslavi, kde nahradí Barču Bachmanovou, která se nyní bude věnovat mateř-
ským povinnostem. 

Olomouc Vadym Všetečka 

Vadym započal svou cestu v Decathlonu teprve v roce 2021, nicméně velmi rychle se zorientoval ve všech 
povinnostech vedoucího oddělení a začal odvádět skvělé výsledky. Své pozitivní a podnikatelské myšlení 
určitě předvede i v olomoucké prodejně, ambiciózním projektu, který převezme po Verče Horákové – Verča 
se už na konci roku 2022 ujala velké výzvy, prodejny Ostrava Avion. 

Praha Letňany Jan Fišer 

Honzova cesta Decathlonem započala během covidového roku v pražské prodejně na Zličíně. I přes omezení, 
která v tu dobu na prodejně byla, prokázal, že je ztělesněním našich hodnot a jako vedoucí welcome desku 
ukázal také velkou míru reaktivity. Poté se posunul na své vysněné oddělení cyklistiky, kde vybudoval silný 
tým se super výsledky. I díky tomu dostal nabídku převzít projekt v pražských Letňanech, kterou s chutí přijal. 

Sustainability Leader Tomáš Gall

Tom patří mezi ostřílené matadory Decathlonu – pracuje zde už od roku 2014. Začínal jako prodavač v Hradci 
Králové, následně si prošel chodovskou prodejnou, kde působil jako vedoucí cykla a servisu. V roce 2019 do-
stal příležitost otevřít prodejnu na Kladně. Následovaly úspěchy na ekonomické i lidské úrovni. Mimo to začal 
Tom pracovat i na udržitelných projektech. Následně se posunul jako ředitel prodejny do Letňan, kde se však 
moc neohřál :) Jelikož udržitelnost a ochrana životního prostředí jsou dnes pro Decathlon důležitou strategií 
a závazkem, bylo potřeba najít silného lídra, kterým právě Tomáš je. Proto se této mise zhostí na plný úvazek. 

Marketplace Leader Petr Jindřich 

Petr k nám přišel z externího prostředí, konkrétně z firmy Xiaomi, kde vedl obchodní tým. K Decathlonu se 
připojil, aby vedl projekt Marketplace. Spolu s týmem nám pomůže ještě více přiblížit se k cíli být oblíbenou 
sportovní značkou v České republice, a to díky rozšířené nabídce našich partnerů. Bude též budovat ziskový 
obchodní model a rozvíjet důvěryhodný vztah s našimi partnery. Protože byl zodpovědný za dohled nad 
obchodními výsledky největších maloobchodních partnerů, mezi které patří Datart, Alza.cz, Mall.cz., dobře 
zná business Marketplace z pohledu prodejců. 
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Brzy tomu budou 2 roky, co Decathlon spus-
til platformu Zpátky ve hře. Jejím smyslem je 
dávat druhý život vráceným produktům, které 
obvykle nesou drobné vizuální vady, jako jsou 
škrábance, skvrny apod. V Decathlonu jim dá-
váme druhou šanci, aby zbytečně neskončily 
v odpadu. Za rok 2022 se nám takto podařilo 
dát znovu do oběhu více než 800 produktů. Pro 
představu se jedná přibližně o 8300 kg zachrá-
něného odpadu. 
Tento model cirkulární ekonomiky*  byl nasta-
ven pouze pro produkty, které se nám vracely 
z e-shopu. E-commerce je sice stále signifikant-
nější součást, nicméně velká část našeho zboží 
se vrací na prodejnách. Bylo tedy nasnadě nasta-
vit proces, který zajistí vrátit produkty do oběhu 
přímo z obchodů.
Byli jsme na prodejnách nuceni ročně vyhodit 
tisíce produktů, které nesly určité vizuální vady, 
i když na funkci produktu neměly žádný vliv. 
Řada z nich pochází přímo z regálu – zákaz-
níci je testují a nebo se samotnou dlouhodo-

bou přítomností na prodejně opotřebují. Jde 
také o věci s chybějícím obalem, škrábancem 
apod. Nejsou ale nepoužitelné a  ještě dopo-
sud neexistovala cesta, jak je zákazníkům na-
bídnout. To se ale konečně mění a Decathlon 
se opět stává o něco zelenější firmou. Aby již 
tyto produkty neskončily v odpadu, od břez-
na je mohou naši zákazníci zakoupit se slevou 
přímo na prodejně.
Vady samozřejmě nemohou mít nejmenší vliv 
na bezpečnost produktu, tudíž veškeré bezpeč-
nostní prvky, jako jsou např. cyklistické přilby, 
nebudou součástí tohoto projektu. Pokud bude 
možné vadu přímo opravit (např. zašít díru), za-
štítíme tento úkon přímo my, takže zákazník už 
nebude muset řešit žádné další komplikace spo-
jené s nákupem. Na zboží platí platí standard-
ní záruka 2 roky, která se ale nevztahuje pouze 
na poškození, se kterým je produkt prodáván.
Všechny 2nd life výrobky budou součástí na-
šeho regálu. Najdete je vždy označené tak, aby 
bylo na první pohled jasně zřetelné, že se jedná 

Několik let funguje projekt Zpátky ve hře, jenž dává druhou šanci produktům z e-shopových objednávek, 
které nesou kosmetické poškození. Přečtěte si o novém projektu 2nd life, který umožňuje prodávat vrácené 
či opotřebené produkty přímo z prodejen za sníženou cenu!

*pozn. redakce: byznys model, ve kterém v ideálním případě nevzniká žádný odpad

o produkt, který byl navrácen do prodeje. Po-
znáte je snadno díky přiloženým štítkům s ná-
zvem 2nd life, někdy dostanou speciální místo 
přímo v regále. Novou cenu určujeme na zákla-
dě kritérií, která reflektují míru poškození pro-
duktu. Dostat se můžeme až na 60 % z původní 
hodnoty. Naší ambicí pro rok 2023 je takto za-
chránit 7000 produktů. Plně věříme, že se nám 
ambici podaří naplnit.
Aby komunikace Zpátky ve hře a Second life ne-
působila zmatečně, rozhodli jsme se dát celému 
projektu jednotný název Second life. Samotné 
stránky původního Zpátky ve hře zanikají a veš-
kerá nabídka produktů, které dostanou druhou 
šanci k životu i přes svoje poškození, se přesou-
vá na doménu decathlon.cz. Cílem projektu je 
redukce zbytečného vyhazování produktů, kte-
ré ještě mají ve světě své místo a mohou být vy-
užity. Pojďme tuto udržitelnou myšlenku pod-
pořit. Pojďme jim dát druhý život.

Autor článku: Jakub Šindelář
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Míša do Decathlonu nastoupila v  roce 
2014 jako prodavačka na zkrácený úva-
zek a za celých 10 let ve firmě si prošla 
cestu od asistentky prodeje, přes vedoucí 
oddělení až po ředitelku opavské prodej-
ny. Míša je momentálně na mateřské do-
volené, ale od září 2022 se rozhodla vzít 
nabídku od Tomáše Galla* a připojila se 
k  týmu udržitelnosti a  zdárně dotáhla 
projekt 2nd life do konce.

Míšina 
cesta Decathlonem

Věřím, že se nám podaří zabránit zby-
tečnému vyhazování produktů. Že jim 
opravdu dáme druhý život. Ulehčíme 
tak planetě a zmírníme dopad na život-
ní prostředí, zpracování odpadu je totiž 
velký problém. 

Chtěla bych poděkovat Tomovi Gallovi, 
který mi dal šanci podílet se na tomto 
projektu. Můj dík také patří Oliwii Gu-
ziel* za cenné rady a zkušenosti z projek-
tu Zpátky ve hře. Věřím, že projekt bude 
úspěšný a podaří se nám naplnit všechny 
naše ambice.

*pozn. redakce: lídryně E-commerce delivery a after sales

*pozn. redakce: lídr udržitelného rozvoje

Míša Drašarová 
o projektu:
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1.–30. června 2023Věděli jste, že jsme se přidali k projektu 
Běhám pro děti? Přidejte se k nám 
a pomáhejte dětem během či chůzí! 

Zaregistrujte se na behamprodeti.cz 
a dejte dětem šanci!

Více informací
o projektu 
najdete zde


