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PROFIL ANETY ŠACHEROVÉ
• Mladá a cílevědomá sportovkyně se srdcem pro každý sport.
• K hlavní náplní jejího života, a to motorovému surfingu, se dostala již před pěti lety, kdy
její náplní práce hostesky bylo focení na hladině s Jetsurfem.
• Jelikož má taneční skupinu, základy stability z tanečních soutěží a lekcí, na surfu uměla
během 15 minut, ředitel firmy si ji vybral jako budoucí jezdkyni.

• Trvalo tři roky, než se vytvořily závody pro ženy a Aneta se do té doby musela udržet ve
firmě brigádnicky.
• V roce 2014 jela první závod bez předešlého tréninku – 3. místo.
• Díky tomuto úspěchu pracuje pro firmu na velmi dobré pozici již druhým rokem a jezdí po
světě surfy ukazovat a také prodávat.

ÚSPĚCHY
• V roce 2016 se zúčastnila prvních celosvětových závodů MotoSurf WorldCup, které nebyly jednoduché,
výsledky:
Mistryně světa v motosurfingu pro rok 2016
• Mexico – 2. místo

• Slovensko – 1. místo
• Bratislava – 1. místo
• Praha – 1. místo
• Amsterdam – 1. místo
• Rok 2017 začíná s výsledky:
• Francie – 1. místo
• Čína – 1. místo
• Další závody: Rusko, Anglie, Praha, Slovensko, Miami.

PÁR SLOV…
Ráda bych Vám chtěla sdělit pár slov, které možná motivují a díky kterým možná i Vy někdy budete dělat
to, co Vás baví a zároveň to bude i Vaše práce.
V roce 2016 se mi do života přidaly zdravotní potíže, které měly být definitivním koncem pro moji
krátkou a úžasnou kariéru. Po několika měsících byla potřeba si znovu od začátku uspořádat své priority
a rozhodnout se, zda si budete život užívat naplno a opravdu ho žít. Já se takto rozhodla a díky mému
rozhodnutí jsem získala ještě vyšší pozici a ještě lepší pohled sama na sebe, jelikož každý den žiji naplno.
Uvědomila jsem si, proč vlastně jsem na té „bedně“, kde chce stát každý závodník, co na sobě pracuje
každý den. Je to rozdíl v přístupu k tomu, co děláte. V každém závodu, který jedu mám úsměv na tváři a
snažím se ho maximálně užít tak, jako by to byl třeba poslední. Jelikož je moje myšlení nastaveno na
pocit a ne na výhru, jsem v závodu uvolněná a dokáži přemýšlet s chladnou hlavou. A teď si to užívám
ještě více. Poupravila bych tedy známé přísloví: ,,Není důležité vyhrát, ale užít si to.“
Užijte si každou využitou příležitost naplno, nikdy nevíte, co se může dále stát a jak moc můžete
postoupit v kariéře. A pokud se stane, že není zrovna Váš den, myslet na slova Mouse Stuarta Littla: ,,Za
každým mrakem svítí slunce.“ 

PRVNÍ ZÁVOD - BRNO

BOAT SHOW – NORSKO
5 STUPŇŮ VODA

PRAHA – ZÁVOD POD KARLOVÝM MOSTEM

MOJE CESTOVÁNÍ A FOCENÍ

MOJE CESTOVÁNÍ A FOCENÍ

PODĚKOVÁNÍ
• Chtěla bych poděkovat všem učitelům z VOŠ, obor podnikatelská činnost, které jsem za tři
roky měla a od kterých jsem získala to nejhlavnější:
•
•
•
•

Obrovskou motivaci
„nakopnutí“ ke zkoušení nových výzev
Kamarády
A několik cenných rad a vědomostí, které mám v plánu zúročit v mé myšlence o mé nově
začínající firmě.

Děkuji paní D. Kosové za její čas a slova přímo k srdci.
Aneta Šacherová, DiS.

VÍCE INFORMACÍ
• Instagram - https://www.instagram.com/anetasacher/
• Facebook - https://www.facebook.com/anetasacher.jetsurf/
• Jetsurf – www.jetsurf.com, výsledky - www.motosurfworldcup.com
• Profil - http://motosurfworldcup.com/racer/aneta-sacherova/

