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Čas je to, co nám chybí,

když se příliš mnoho děje.

(Manfred Eigen)

Děkujeme všem citovaným, kteří se s námi podělili o své

zkušenosti.

Čas je trik, kterým se příroda brání tomu, aby se vše stalo najednou.
(John A. Wheeler)
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Úvod: Jak být pánem a paní svého
času
Zkušenosti, kdy čas honí nás, nebo my honíme čas, nejsou obvykle příjemné. Vyčerpávají, odrážejí se v kvalitě práce, v míře osobní spokojenosti. Vyvolávají stavy, které jsou pro člověka dlouhodobě neudržitelné. Jak to ale udělat, když chceme mít práci a rodinu v souběhu, zajistit sobě
a rodině stálý příjem a dopřát si dostatek času na děti a svoje koníčky? Je to utopie? Je možné čas
ovládnout?
I když jsme se všichni ve fyzice učili, že čas je veličina daná podílem rychlosti a dráhy a že výpočet by měl platit bez ohledu na počet opakování, někdy nám hodina připadá jako minuta a jindy
to vnímáme opačně. Zatímco někdy stihneme za jeden den udělat velké množství práce, jindy
nejsme schopni téměř ničeho celý týden. Máme útlum. Co je vlastně čas a jak ho obsáhnout,
o tom dodnes bez uspokojivých odpovědí diskutují odbornice a odborníci z oboru filosofie, přírodovědy, antropologie, fyziky i personalistiky. Asi není potřeba získat definitivní odpovědi. Být
pánem svého času nemusí totiž vůbec znamenat čas ovládnout. Důležité je, když ho budete umět
„uchopit“ právě vy. Alespoň tedy v důležitých životních okamžicích.

TIK TAK
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Dejte si (oddechový) čas
Nemáte dostatek času? Připustíte-li si, že vnímání času je subjektivní, pak záleží především na
vás, zda si ho uděláte. Pomocí naší „Inventury týdenních činností“ možná přijdete na to, kde
ztrácíte drahocenný čas.
Aktivita: Inventura týdenních aktivit
Pokuste se podle vašeho vlastního týdenního rytmu vyplnit tabulku vašich pravidelných aktivit.
Kde váháte, uveďte průměrnou hodnotu. Případně zaveďte další odpovídající kategorie aktivit.
Typ činnosti
děti
pomoc dětem s oblékáním
pomoc s hygienou dítěte
rozvoz dětí do školy,
školky
rozvoz dětí na kroužky
dovezení dětí domů
učení s dětmi – úkoly
hraní si s dětmi
čtení pohádek
čas pro sebe a rodinu
plánování volného času
sledování televize
zábava na PC doma
sebevzdělávání
návštěva známých
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celkem

výlety
procházky
večeře v restauraci
dobrovolnická práce
péče o osobu blízkou
spánek
domácnost
příprava oběda na další
den
příprava oběda
nákupy potravin
žehlení
vysávání
utírání prachu
vytírání
mytí nádobí
další domácí práce
péče o domácí zvířata
práce na zahradě
zaměstnání
práce
cesta do práce
práce z domova
(home-office)
volno
celkem
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Pečlivě vyplněná tabulka může posloužit jako zdroj pro přehledný graf. Jako příklad uvádíme níže
modelový graf týdenních aktivit matky dvou dětí ve věku 11 a 5 let, kdy matka i otec chodí do
práce na plný úvazek. U každého z nás budou položky inventury samozřejmě trochu odlišné. Dokonce i když dva lidé vyplní tutéž přesně ohraničenou sdílenou aktivitu, budou se jejich čísla lišit.
A v tom je právě největší (ne)výhoda plynutí času.

 Modelová ukázka
volno – 2 hodiny

děti – 21 hodin

práce – 50 hodin
čas pro sebe
a rodinu – 26 hodin

domácnost – 20 hodin
spánek – 49 hodin
týden – 168 hodin
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Plánování času
 Time management = řízení, uspořádání a plánování vašeho času
Plánujeme všichni, jak lidé bez zaměstnání, tak i nejvyšší manažeři. Plánujeme, kdy půjdeme nakoupit, kdy s dětmi do bazénu, kdy na přijímací pohovor. Obecných manažerských tipů, jak si
plánovat čas, je nepočítaně. Někomu stačí „papírková metoda“ či poznámky v kalendáři, někdo
používá nejnovější technologické výdobytky. Někdo plánuje na další den, někdo na další roky,
někdo říká, že neplánuje, ale vzápětí jej přistihnete listujícího diářem. Bez plánování to, zdá se,
opravdu nejde.

Tipy pro úspěšné plánování času:
1) Stanovený plán se snažte opravdu dodržet, protože velkým „žroutem“ času je i odkládání složitějších a časově náročných úkolů.
Ze zkušeností víme, že nejhorší je na časově náročném úkolu začít pracovat. Jakmile se jednou do
jeho řešení ponoříte, rázem se motivace zvýší.
2) Časově náročné a dlouhodobé úkoly se snažte rozplánovat na menší části.
Např.:
Úkol: Musím se připravit na lektorování kurzu za jeden týden.
Metoda:
Úkol si rozdělím na menší části.
• vyrobit si osnovu
• připravit si podklady
• připravit si prezentaci
• zaslat kolegům k připomínkám
• vyzkoušet si cvičně načasování prezentace
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Rozfázování funguje úžasně motivačně, protože každý má rád, když si může odškrtnout provedený úkol.
3) Naučte se říkat „ne“.
Určitě se to snadno řekne, ale mnohem horší je „ne“ opravdu vyslovit. Pokud nejste schopni říci
naplno a sebejistě, že toto už ne, tak se prozatím naučte a používejte větu na získání času: „Dejte
mi čas na rozmyšlení“. Ona vám může posloužit dokonce ještě lépe, protože i nejpřesvědčenější
„ne“ jsme schopni s časovým odstupem přehodnotit, jenže někdy již není návratu. Učit se říkat
„ne“ můžeme i mimo pracovní proces, a to i postupnými krůčky: „Nedávejte mi to nahnilé ovoce,
dejte mi prosím to z vedlejší bedýnky.“ Ne vždy se hodí říci jen prosté „ne“, ve většině případů
je dobré jej zaobalit do přijatelnější formy. Např: „Nejsem si úplně jistý, zda je to nejlepší řešení.“
Nebo: „Momentálně jsem pracovně vytížena, a proto bych nebyla schopna splnit zadaný úkol
v daném čase, ale určitě jsem ochotna na něm spolupracovat s Karlem, takže si práci rozdělíme.“
V soukromém i v pracovním životě se vyplatí znát a umět si udržet své hranice.

NE!
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Jak být pánem a paní svého času…
na Liberecku
Dost ale bylo obecných rad. Kdybychom porovnali 100 individuálních časových inventur, u 99 lidí
se časový harmonogram bude sbíhat do dvou oblastí, mezi které permanentně dělí svůj čas. Je to
zaměstnání (event. příprava na něj – škola, studium, stáže aj.) a osobní život (kam patří především
rodina, ale i péče o zdraví a zevnějšek, zájmová činnost aj.). V tom jsme si navzájem podobní.
Na druhou stranu se celkem významně lišíme v tom, jaké máme konkrétní potřeby a požadavky
na „svůj“ pracovní a osobní čas. Právě proto obvykle selhávají obecné návody na úspěšný time-management. Zkusme se teď na obě oblasti podívat více zblízka. „Jedenáct žen z Liberecka
se s vámi v následujících kapitolách podělí o své zkušenosti s propojováním obou sfér.
Jsou zaměstnané i bez zaměstnání, s dětmi i bez dětí, se zdravotními handicapy nebo na první
pohled „bez omezení“. Třeba se v našem přehledu konkrétních inspirací, jak vzít čas do vlastních
rukou, najdete i vy1.

1

Rozhovory s našimi milými respondentkami a respondentem probíhaly v období 2013 – 2014.
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Rodiče bez „omezení“
Někteří z nás jsou tak nastaveni, že si nejsou schopni říci o pomoc. Úloha rodiče (v naší společnosti většinou MÁMY) je v nich tak zakořeněna, že pokud něco sami nejsou schopni zařídit, stihnout, berou to jako osobní prohru a selhání. Podobné jsou dopady stále ještě oživovaného mýtu,
že finanční zabezpečení rodiny je osobní odpovědností muže – ŽIVITELE. Tím, že podléháme
těmto stereotypům, si na sebe sami šijeme bič. Nebo se opravdu dělíme na MÁMY a ŽIVITELE?
Jsou to vážně právě tyhle role, za které osobně zodpovídáme? Životní realita dokládá, že nikoli. Je
mnoho mužů, kteří se sami spontánně zapojují do chodu domácnosti, chtějí se účastnit rozvozů
dětí na kroužky a ráno je vozit do školy a školky. Existuje řada žen zabezpečujících (často i jediný)
příjem domácnosti. Ze zkušeností jednotlivců, které níže uveřejňujeme, lze vyvodit, že většina
našich problémů a nestíhání vyplývá z potřeby naplnit ideál SUPERMÁMY nebo SUPERŽIVITELE.
Ale proč, když můžeme být prostě jen spokojení rodiče a spokojení zaměstnanci?
Naše označení rodičů „bez omezení“ je možná jazykově poněkud zavádějící. Dovolte nám jej
uvést na pravou míru. Rodiče „bez omezení“ vystihuje společná charakteristika: neomezují se při
plánování času na sebe, nebojí se vyhledávat zdroje energie a pomoci jinde a nepodléhají stereotypům. Velkým společným bodem je i to, že jsou zdraví, mají zdravé děti a jejich rodiče zatím
nepotřebují jejich péči.

Petra Dvořáčková, 44 let, 6 dětí
Paní Petra Dvořáčková by se podle letmo hodnocených údajů dala označit za ženu z kategorie
„nadlidí“ – práce v hospici na plný úvazek a výchova šesti dětí. Jenže když s ní mluvíte, zjistíte,
že je to v tom nejlepším smyslu slova obyčejná žena. S jejím přístupem se dá zjevně zvládnout
a skloubit cokoli. Stačí mít „jen“ vůli, smysl pro humor a schopnost proměňovat své zkušenosti
v životní styl.

 Člověk si vždy musí najít čas pro správný relax po náročné práci.
Péče o druhé je v případě zdravotníků a zdravotnic jejich posláním. Paní Petra Dvořáčková se mu
věnuje celý život, jen průběžně vystřídala několik různých specializací.
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 Vystudovala jsem zdravotní školu.

Po studiu jsem nastoupila na oddělení ARO, poté jsem pracovala
v kojeneckém ústavu, dále na dětské psychiatrii a na spinální jednotce, ze které jsem odešla do hospicové péče, kde pracuji dodnes.

Vedle psychicky značně náročné pomáhající
profese se paní Dvořáčková na plný úvazek
věnuje také výchově svých šesti dětí.
Mezi jednotlivými zaměstnáními jsem si průběžně odskakovala na mateřské dovolené.
Návrat z každé mateřské dovolené byl hodně náročný, protože medicína jde velmi rychle dopředu, takže člověk nesmí nikdy polevit a pořád se dovzdělávat.



V liberecké Hospicové péči svaté Zdislavy se věnuje pacientům v terminálním stavu.

 Jde vlastně o paliativní péči v domácím prostředí. To znamená, že pacienty už neléčíme,

ale ulevujeme jim od bolesti a snažíme se jim zkvalitnit poslední dny, týdny, měsíce života,
aby je mohli prožít v rodinném kruhu a v co největším komfortu. Pacienti netrpí bolestí
a jsou v klidu a v pohodě doma. Mají jistotu, že kdykoliv zavolají – sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, může přijet pohotovostní sestra, nebo i sestra na kontrolu. Jakýkoliv
jejich problém jsme schopni vyřešit na místě, nemusejí se převážet do nemocnice.
Důsledkem všestranně namáhavé profese jsou i vlastní zdravotní problémy paní
Dvořáčkové, kterým se však snaží aktivně čelit.
Já osobně moc ráda chodím večer se psem na procházky, to je takový
můj zaručený relax. A jako rodina máme společný okruh přátel, se kterými se rádi jednou za týden scházíme. Tam hodně čerpám energii.



Především však neztrácí potřebný optimismus. O oblasti, která je pro většinu lidí
spojena s bolestí, dokáže vyprávět s velmi korektním nadhledem, osobitým humorem a úctou. A stále se snaží zůstávat nad věcí – v zájmu udržení duševní rovnováhy.
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 Ve většině případů u nás pacienti umírají. Moje práce je i pomáhat a doprovázet pozůstalou rodinu, poskytnout jí svoje zkušenosti a rady. Vždy jim říkám, že někoho blízkého
ztratili, ale našli spoustu dalších opravdových přátel. To vůbec není málo.

Vztahy z pracovního prostředí se paní Dvořáčkové úzce prolínají se soukromou sférou a jejími
zájmy. Má ráda lidi a je zvyklá s nimi trávit hodně času i v osobním životě.
Rádi chodíme na výlety a navštěvujeme společné přátele. Tři děti už mám dospělé, takže
pokud je potřeba, tak ony pohlídají mladší sourozence, proto teď máme s manželem
paradoxně víc času, než když byly děti malé. Já jsem spokojená, protože pokud chci jít
do kina, nebo do divadla, můžeme kdykoliv vyrazit.



I v minulosti nacházela při péči o děti a při propojování práce a osobní sféry pomoc ve vlastní
rodině.

 Když jsme někam chtěli odjet, tak jsme buď poprosili o hlídání babičku, nebo jsme jed-

noduše brali děti s sebou. A když se akce u známých protáhla, prostě jsme tam přenocovali. To jsou věci, které se dají řešit beze stresu.

 Okem Kašpara:
S paní Dvořáčkovou si domlouváme rozhovor přímo u ní doma. Po celou dobu z ní nemůžeme
spustit oči pro její klidný a vyrovnaný výraz ve tváři, se kterým hovoří o všech těch věcech na hranici života a smrti. Neřeší malichernosti a dívá se na svět s pokorou a optimismem. Jak se o ní v průběhu našeho povídání stále více dozvídáme, sledujeme její slaďování práce a soukromí s tichým
obdivem. Kolik takových jiných žen známe?

 Myslím, že tři roky v hospici mi změnily náhled na život, protože se raduji z každé malič-

kosti. Snažím se žít přítomností, protože když vidím a prožívám osudy i mladých lidí kolem dvaceti třiceti let, kteří umírají na nádor na mozku, tak se opravdu snažím žít okamžikem. Kdybych měla něco sdělit ostatním, pak by to byl tenhle poznatek: Radujte se
z toho, co máte, radujte se z přátel, které máte kolem sebe a nezatěžujte se blbostmi.
Užívejte to, co je teď.
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Jitka Šťovíčková, 39 let, 2 děti
Paní Jitka Šťovíčková patří mezi ty lidi, kteří k životu potřebují, aby se neustále něco
dělo. A jak už to tak bývá u těch, kdo jsou ve svém oboru dobří, má práce nad hlavu.
Je úžasné, že se v současné době ještě najde dostatek takových lidí, kteří svůj volný
čas dokáží věnovat „cizím“ dětem, a to i v rámci té zdánlivě „neviditelné“ práce,
která není finančně ohodnocena. A v čem její přístup pro nás nejvíc inspirativní?
Ona prostě práci a rodinu nekloubí, ale vytváří z nich jednu smysluplnou oblast.
Neboli:

 Příchod dítěte neznamená pro ženu konec jejího aktivního života. Naopak, dítě by do
něj měla včlenit, pokud to jen trochu jde.

Paní Jitka Šťovíčková je učitelkou na prvním stupni základní školy. V současné době je na rodičovské dovolené. Svůj čas věnuje dvěma synům, ale i moderní gymnastice.
Nejvíc času pohltí asi rodina. Kromě toho vyučuji gymnastiku v mateřských školách a trénuji závodnice-gymnastky, které jsou již na vysoké úrovni. Na tréninky vyrážím kolem
třetí hodiny odpoledne, kdy se u malého syna vystřídáme většinou s manželem. Nejhezčí z toho, co dělám, je asi práce s dětmi, která obnáší spoustu úředničiny. Shánění peněz, registrace, je toho strašně moc, denně tak čtyři, pět hodin.



Dětem se tak paní Šťovíčková věnuje neustále, i v době
prázdnin, kdy většina pedagogů zaslouženě odpočívá
a čerpá nové síly.

 Prázdniny téměř nemám, organizuji už 11 let
letní tábor Prázdninoví umělci. Byla to aktivita, kdy jsem se ještě jako svobodná holka
nudila, tak mi to nějak zůstalo.

Kloubit rodinný život se sportovními a pedagogickými aktivitami se daří paní Jitce díky pomoci manžela.
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 Jedno dítě mám školou povinné, tomu je deset let, dojíždí do Liberce do speciální školy

se zaměřením na hokej, takže skloubit vše i s jeho sportovními činnostmi je velmi náročné. Druhému synovi je rok a půl, a ten tedy vyžaduje hodně mé péče. Dopoledne se
starám vyloženě já a díky velké obětavosti, toleranci a spolupráci mého manžela to oba
zvládáme skloubit i v nabitém zbytku dne.

Do péče o děti jsou zapojeni i prarodiče, i když zdaleka ne s denní pravidelností. To pomáhá udržet zdravé mezigenerační vztahy.
Mám štěstí, že jsou rodiče v důchodu, ale přece jenom se vše snažíme zvládat s manželem především sami, protože už také potřebují prostor sami pro sebe. Když mají malého vnoučka jednou v týdnu, tak se na něj těší, kdežto kdyby ho hlídali denně, tak si myslím, že by to pro ně bylo celkem náročné.



Paní Jitce Šťovíčkové vzhledem k jejímu vytížení nezbývá mnoho času na vlastní aktivity a na osobnostní rozvoj. Sama si však uvědomuje, že to není ideální situace.

 Dokonce jedinou aktivitu, co jsem měla – angličtinu, jsem musela odvolat, protože už ji
opravdu nezvládám a není to dobře. Myslím si, že bych si měla najít čas na odpočinek
a na relaxaci, ale zatím mi stačí spánek.

Trávení času aktivním způsobem je pro paní Šťovíčkovou určitou životní filozofií.
Myslím si, že příchod dítěte prostě neznamená pro ženu konec jejího aktivního života.
Naopak, dítě by do něj měla včlenit. Samozřejmě hodně záleží na toleranci a na pomoci okolí. Někdy se mi nechce, ale pokud jsou na mně jako na trenérce ostatní závislí, tak
prostě musím fungovat a nutí mě to se i dál posouvat. Je pro mě důležité nechat si něco
svého. Protože já se strašně bojím toho, že až děti odrostou, tak bych potom mohla zjistit, že je tady prázdno. Takže se snažím čas dělit i mezi jiné děti.



A jaké má paní Jitka Šťovíčková plány do budoucna?

 Do budoucna bych si nejvíc přála vychovat ze svých kluků fajn lidi. Velká změna mě čeká
příští rok. I když Kubíčkovi bude teprve dva a půl roku, tak bych chtěla nastoupit zpátky
do zaměstnání, tedy do základní školy, a trochu usměrnit ten svůj uspěchaný život. Ať
budu chtít, nebo ne, budu muset zvolnit. Já si většinou vytvářím hodně silné vazby na
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děti i na pracovní místa, ale to rozhodnutí přede mnou bude stát, protože nejsem schopná vše kapacitně zvládat.

 Okem Kašpara
Jitce Šťovíčkové aktivní způsob života s trochou nadsázky „kouká z očí“. Když si začneme povídat,
je to teprve jasné. K věcem přistupuje s elánem, ale pragmaticky. A také ví, kde jsou její limity, co
potřebuje k tomu, aby ji práce zcela nepohltila. Uhlídání hranic je samozřejmě obtížné, když práce člověka baví. Ale jde to.

 Moje heslo je: Nic neočekávej, budeš mile překvapena.

 Tip Centra Kašpar: kde hledat radu a pomoc na Liberecku
• Centrum Kašpar – podpora při hledání zaměstnání
• Síť mateřských center – setkávání s ostatními rodiči, sdílení
zkušeností
• NTI – consulting – podpora při vzdělávání a osobním rozvoji
• Aperta – vzdělávání a poradenství

17

Do naší skupiny rodičů „bez omezení“ patří i lidé, kteří se rozhodli samostatně podnikat. Ti sice
nemusí dokazovat svou loajálnost či pracovní schopnosti nadřízeným, ale zato si sami musí vybírat
své případné podřízené. Balancují pak mezi cílem osobní spokojenosti, spokojenosti své rodiny
a svých zaměstnanců.

Markéta Puzrlová, 37 let, 2 děti
Když vidíte úspěchy, které za ní stojí, na místě byste propadli pocitu méněcennosti. Jenže ony ty
úspěchy vyžadují nemalé osobnostní zdroje. Elán, iniciativu, tvořivost, schopnost učit se neustále
nové věci, průběžně přehodnocovat své přednosti a nemilosrdně opouštět ty sféry, kde se člověk
již vyčerpal, nebo nenašel, co hledal. A je toho ještě mnohem víc. Osoby takto všestranně aktivní
označuje jedna naše kolegyně s nadsázkou „módním“ termínem ADHD. A věřte, že to nemyslí
jako diagnózu.
Moje životní krédo? Nepropadat panice, zkusit se inspirovat a třetí věc, ta je hodně důležitá, prostě jít, kam tě srdce táhne.



Markéta Puzrlová je provozovatelkou liberecké kavárny a čajovny EMTEA, která je umístěna v prostorách bezbariérového obchodního centra. Kavárna je důkazem, že i podnikat se dá společensky odpovědně.

 Tím, že celé nákupní centrum je bezbariérové, je to
prostor příjemný pro vozíčkáře nebo seniory, kteří se
mohou v klidu posadit, kde
chtějí. Je to úžasné také pro
rodiče s dětmi a jejich kočárky.

Nabídka sortimentu čajů odráží
filosofii „fair trade“, tedy spravedlivého obchodu, který dává příležitost i pěstitelům z třetích zemí.
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 Ty začátky byly takové, že jsme formou různých degustačních akcí zjistili, že je to čaj,
který lidem chutná a chtějí ho pít. Jenže jsme ho k nim neuměli dostat tak, aby si ho mohli dopřát pravidelně. Řešením byla tahle kavárna. Samozřejmě zběsilý nápad. Tehdy
jsem už měla jinou firmu. Tohle vyžadovalo rozjet něco nového úplně od nuly. A celé se
to podařilo spustit za dva měsíce. Byl to šrumec…

Zdálo by se, že Markéta Puzrlová se jako zdatná obchodnice snad už narodila. To je velká mýlka.
Prošla si poměrně zásadním bilančním obdobím spojeným s „inventurou“ ve svých schopnostech a prioritách.
Já jsem byla pět let na rodičovské dovolené. A přestože jsem měla vystudovanou Karlovu Univerzitu a německé gymnázium a mluvím německy skoro tak dobře jako česky, po
mateřské jsem měla pocit, že jsem úplně k ničemu.



V době, kdy přemýšlela, co dál, narazila na nabídku profesních testů, které pořádalo Centrum
Kašpar. Nad nimi o sobě Markéta Puzrlová začala poprvé přemýšlet ne jako o zaměstnankyni, ale
jako o zaměstnavateli.

 Nejdřív jsem absolvovala pouze test profesní diagnostiky, ze kterého se ukázalo, že filologie a studium jazyků nebylo v mém případě úplně to nejlepší, že přece jen, protože
jsem takový živelný typ, potřebuji být trochu víc mezi lidmi, víc aktivní. Tam jsem pojala
ideu, že bych se mohla jednou postavit na vlastní nohy.

Na základě zjištěných profesních předpokladů absolvovala náročné výběrové řízení do kurzu
podvojného účetnictví. Období dalšího vzdělávání v době rodičovské dovolené zpětně hodnotí
velmi pozitivně.
Získala jsem tehdy naprosto reálné vědomosti pro další ucházení se
o práci nebo dneska i pro svou vlastní činnost. Takové zkušenosti
jsou k nezaplacení.



Následně prošla Markéta Puzrlová komunální politikou, neziskovou sférou
i státní správou. Přestože všude zúročila nabyté znalosti účetnictví, pořád to
nebylo úplně ono. Nakonec získala výhradní zastoupení jednoho německého
zpracovatele čajů a spustila svůj podnikatelský záměr. Dnes, po dvou letech,
otevírá svou druhou provozovnu, a tentokrát v Praze.
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 Pro úspěšné podnikání potřebujete mít jednak základní znalosti z oboru, aby firma byla
zdravá. Druhá věc je motivace a ta třetí, to je obrovská vytrvalost.

Jako matka dvou dětí řešila samozřejmě také sladění pracovních a rodinných povinností.
Víte, já mám kolem sebe takové zkušenosti, že když se někdo obětuje (dětem speciálně), tak ony potom odrostou a může se stát, že rodičům zůstane taková ta pachuť, že se
člověk nerealizoval v době, kdy na to měl sílu. Toho já jsem se snažila vyvarovat. Výhodou je, že mám maminku, která už je v důchodu, tím pádem ona má tu možnost děti
pohlídat, když potřebuju.



Dnes má děti ve věku 8 a 11 let a otázka skloubení práce a rodiny je pro ni nadále aktuální. Sama
se rovněž zasazuje o to, aby i její zaměstnanci/kyně měli podmínky pro skloubení práce a rodiny.

 Musíte volit priority. Musíte si říct, kolik času opravdu musíte dát firmě, kolik času bude-

te s dětmi, s partnerem. Jinak to rozložení času neuhlídáte. Doufám, že dlouhodobě na
tom budeme ve firemním sektoru tak, že budeme slaďovat čím dál více a čím dál lépe se
nám bude dařit kloubit osobní život s tím profesním. Jedno bez druhého totiž nejde.

 Okem Kašpara:
Markéta Puzrlová má dnes svůj úspěšný byznys. Nepoznáte ji ale podle tvrdých loktů, nažehleného kostýmku a vysokých podpatků, jak se často vykreslují ženy, jež se prosadí „v tradičním mužském světě“. Působí pořád tak vřele a neformálně, jako když kdysi absolvovala (ještě na druhé
straně trhu práce) profesní testy. V tom je podle našeho mínění její přesah, její přidaná hodnota.
Má totiž velké srdce a sociální rozměr. (Kvůli kterému nad ní prý její manžel stále nevěřícně kroutí
hlavou. „Jak ty to podnikání můžeš dělat, prosím tě?“) Než zjistila, co je pro ni v pracovním životě
to pravé, prošla pestrou profesní cestou, na které ji vždy něco postrčilo blíže k jejímu cíli. Je dokladem toho, že to vždycky nějak jde. Stačí chtít.

 Co by se mně osobně hodně líbilo, kdyby moje kavárna inspirovala ještě další dámy.
Považuji za obrovský úspěch, že si vytvoříte pracovní místo, vytvoříte ho i jiným lidem
a tvoříte nějakou hodnotu. Pokud tohle dokážete, tak co jiného už.
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Martina Kasalová, 35 let,
2 děti
Paní Martina Kasalová patří mezi ženy,
které neváhaly rodičovskou dovolenou
aktivně zúročit. Kromě dětí tak svůj čas
věnovala i dalšímu vzdělávání. Výsledkem
bylo založení vlastní úklidové firmy KASMA
Clean. Postavení na vlastní nohy v pravém
slova smyslu. Dřina stála u zrodu firmy, ale
neubývá jí ani teď. Obstát ve vysoké konkurenci je možné jen při každodenním pracovním nasazení.

 Vždycky si zjistím, co zákazník už má

nebo vyzkoušel, a snažím se nabídnout
víc a za lepší cenu.

Na začátku roku 2013 začala Martina Kasalová navštěvovat v Centru Kašpar kurz Podnikatelské
akademie.
Pomohli mi tu vypracovat podnikatelský záměr, který jsem následně s určitými úpravami
podala na úřadu práce s žádostí o dotaci na podnikání. Tehdy jsem sama byla vedená
v evidenci uchazečů, takže jsem se o téhle možnosti dozvěděla u zdroje.



Kromě podnikatelského kurzu absolvovala paní Kasalová také profesní
testy a tzv. JobClub, skupinový motivační kurz přípravy na zaměstnání.

 Každý tak intuitivně tuší, co v sobě má za předpoklady. Profesní

testy Vám to pomohou pojmenovat. No a v rámci JobClubu jsme
se snažili uvědomit si, co vlastně chceme od života, jak to chceme
a ujasnit si priority. Pro mě to po mateřské dovolené bylo hlavně
o získání sebevědomí.
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Kvalita podnikatelského záměru paní Kasalové pracovnice krajské pobočky úřadu práce doslova
nadchla. Byl jí proto schválen příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

 Musela jsem uvést přibližnou kalkulaci pořizovacích nákladů strojů a dalšího potřebného vybavení. Oni mi pak sami napsali, co z toho mi chtějí proplatit. Já bych do toho šla
i bez dotace, ale bylo by to mnohem těžší. Na mateřské dovolené si člověk moc nevydělá, takže ten začátek by byl finančně ještě náročnější. U úklidové firmy je lepší, když začnete s většími zakázkami, na které už potřebujete ty stroje, protože to potom vydělává.
Drobné manuální úklidy, to je opravdu hrozně namáhavá práce.

Nápad založit firmu s tímto zaměření však nevznikl zčista jasna. Úklidem v domácnostech si paní
Kasalová v malé míře přivydělávala již během obou rodičovských dovolených.
Ta práce mě baví, uklízet vlastně umí každý. Potom jde jen o to, když se uklízí velké domy
a byty, vydržet nápor zákazníků, když se jim něco nelíbí a dostáváte za uši. Konkurence
je opravdu hodně velká a v téhle době musíte být rychlí a průbojní, protože jinak se neprosadíte. A neustále vytrvale oslovovat ty samé zákazníky, abyste vůbec něčeho dosáhli.



Od konkurence na trhu se její firma snaží odlišit rozšiřováním stávající nabídky.

 Vždycky si zjistím, co zákazník už má nebo vyzkoušel, a snažím se nabídnout víc a za
lepší cenu. Na začátcích při vyjednávání zakázek mi pomáhá také manžel. Je víc výřečný
než já, prostě to umí.

I při vysokém pracovním vytížení se jí daří sladit povinnosti s péčí o dvě předškolní dcery.
Já jsem velký ,závislák’ na svých dětech, jen tak někomu je nepůjčuji. Je to těžké, vím
o sobě, že si to sama komplikuji, ale prostě to tak mám. Když můžu, beru je do práce
s sebou – samozřejmě po domluvě se zákazníkem, když mu to nevadí. Účastní se toho
procesu, když můžou, v ostatních případech je hlídá babička.



Paní Martina Kasalová má již nyní v hlavě další projekt zaměřený na sociální podnikání, který by
ráda uvedla v život během nejbližších dvou let.
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 S úklidovou firmou bych určitě chtěla pokračovat. A kromě toho mám další plány, které

chci opět rozjet přes dotaci, ale nejdřív musím vydělat nějaký kapitál. Víte, když jsem
sama byla na mateřské, tak mi nikdo nepomohl. Když jsem se hlásila o práci jenom na
jednu směnu s tím, že mám malé děti a nemám takové možnosti hlídání, protože manžel
pracuje jako řidič kamionu, nikde mi zaměstnavatel nevyšel vstříc s takovou prací, aby to
bylo možné skloubit. Proto chci svým dalším záměrem pomoci ostatním maminkám,
chci pomoci i lidem v důchodovém věku, protože vím, jak na tom v současné době jsou,
chci pomoci postiženým, nějak tyto tři linie skloubit. Podrobnosti ale zatím neprozradím.

Ostatním slaďujícím ženám a mužům doporučuje rozšiřovat si vlastní počítačovou gramotnost
a hlavně se nebát prosadit.
Počítače potřebujete úplně u všeho. Když chcete poslat zákazníkovi doplňující informace, vypracovat cenovou nabídku, neobejdete se bez nich. Děti se na nich dnes učí pracovat, ještě než vkročí do školy.



 Okem Kašpara:
Paní Martina Kasalová si na rozhovor s námi udělala čas u příležitosti setkání absolventek Podnikatelské akademie. Tak jako v průběhu celého kurzu z ní při interview vyzařuje elán, činorodost
a pozitivní myšlení. Přestože rozjela firmu řekněme technického zaměření, v jejích plánech do
budoucna je patrný sociální přesah. Dobře však ví, že uspět není lehké. Nebojí se využít dostupné
zdroje – například dotační tituly. Je zkrátka profesionálka každým coulem. A k tomu obětavá matka. Jaká by ale hlavně měla být začínající podnikatelka dle Martiny Kasalové především?

 Musím být hubatá. Hlavně hubatá a mít pořádné sebevědomí.
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 Tip Centra Kašpar: kde hledat radu a pomoc na Liberecku
• Centrum Kašpar – přípravný kurz Podnikatelská akademie
• Okresní hospodářská komora – tréninkové programy pro
začínající podnikatelky, sdílení zkušeností se zahraničními
podnikatelkami
• Úřad práce ČR, pobočka Liberec – dotační podpora
začínajícím podnikatelům

TIK TAK
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Rodiče s „omezením“
Pojem s „omezením“ je v této publikaci použit pro rozlišení osob, které se kromě péče o dítě/
děti a realizace v pracovní sféře potýkají ještě s dalšími „nástrahami“ života. Ty jim jejich plánování
času mnohdy poněkud znesnadňují. I navzdory tomu však hledají vlastní cesty, jak na to. Daří se
jim to obdivuhodně.
Specifické problémy řeší matky či otcové samoživitelé – tzv. sólo rodiče2. Pokud v domácnosti
chybí další dospělá osoba, se kterou se můžete podělit o péči (o dítě, o nemocného rodiče),
tak se situace stává velice složitou. Pokud vám nemohou pomoci ani jiní příbuzní, nevěste hlavu
a mějte otevřené oči, okolo vás je spousta lidí, jejichž síly se nemusíte bát využít (např. sousedka,
která je v důchodu a svoje děti nemá). Možná si vzpomenete, že se vám už vícekrát nabízeli, ale
vy jste je s díky odmítli, ať už z osobní potřeby dokázat si, že to zvládnete, nebo z potřeby nezatěžovat lidi svými starostmi.
Sólo rodiče upřednostňují jiná kritéria výběru zaměstnání, především je zajímá nastavení pracovní
doby a samotná dostupnost zaměstnavatele. Na úkor splnění těchto dvou podmínek často zmenšují vlastní profesní cíle či zcela rezignují na svou seberealizaci. S tím vším pak souvisí i celková
chuť seberealizovat se ve „volném“ čase mimo pracovní poměr. Pokud spadáte do této kategorie
a hledáte zaměstnání, nesnažte se tajit svou situaci a obraťte se třeba na níže uvedené organizace.
Sólo nemusí znamenat handicap.

2

Za obohacení slovníku o tento termín děkujeme společnosti Aperio. Označení se nám velmi líbí jednak proto, že
nezdůrazňuje ani muže, ani ženy, a jednak proto, že není spojeno s negativními společenskými představami.
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Věra Strouhalová, 39 let, 2 děti
Paní Věra Strouhalová je v naší publikaci pro přehlednost zařazena mezi „sólo rodiče“. Jenže to
skoro vypadá, že je matkou „bez omezení“. Stíhá kloubit neuvěřitelně pestrou škálu aktivit, navíc
ve vysoké kvalitě a s profesionálním nasazením. Nezapomíná ani na sebe. I když „restart“ po odchodu manžela po devatenácti letech společného soužití pro ni nebyl vůbec jednoduchý, sama
říká, že mozek nakonec vždycky zapojí obranné mechanismy, aby se to dalo zvládnout.

 Je dobré nemít jen někoho, kdo vás spolu s vámi lituje, ale i někoho, kdo třeba říká aktuálně nepříjemné věci, protože vás to žene dál.

Na své stále ještě nové situaci se Věra Strouhalová snaží nalézat i pozitiva. A doporučuje to i všem
ostatním ženám.
Zatím je to pořád krátká doba od rozvodu, manžel od nás odešel před rokem. Snažím se
tedy samozřejmě navozovat nějak vstřícnou a pozitivní atmosféru pro své dva syny, ti
jsou pro mě na prvním místě. Kromě toho mi zůstala na starosti péče o psa a o velký rodinný dům. Loni navíc onemocněl a zemřel můj tatínek, takže to bylo velmi těžké období. A stále v mnoha ohledech je.



Takzvaně „nad vodou“ držela paní Strouhalovou v těžkých časech zejména její práce. Už devatenáct let navíc sdílí kancelář s nejlepší kamarádkou, o které s nadsázkou
hovoří jako o své „manželce“.

 Vystudovala jsem ekonomickou školu, pak jsem nastoupila na jeden rok na bytovou správu a od roku
1995 mám živnosťák na
účetní. S nejlepší kamarádkou se známe vlastně už od
školy, maturovaly jsme
spolu. Od roku 2000 jsem
pracovala už jen s ní, o pět
let později jsme si zařídily
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společnou kancelář v centru Liberce. Jsem za to strašně ráda, z naší kanceláře se pořád
ozývá smích. Po rozvodu to byla hlavně ona, kdo mě psychicky podržel.
A i když občas logicky nastane „ponorka“, kvalitní vzájemné vztahy přetrvávají.
No jistě, když se sejdou hormony u nás obou, tak je to náročný. Jednou jsem se dokonce
rozplakala, odešla jsem na záchod, a když jsem se vrátila, měla jsem od ,své manželky‘
na stole nachystaného panáka. Prostě fungujeme jako dokonalý pár.



Úspěšná pracovní kariéra paní Strouhalové paradoxně stála v pozadí některých názorových neshod s manželem.

 Můj muž mi vždycky říkal, že chtěl mít ženu domácí, no a já jsem chodila do té práce,
i v době mateřské. Ono se na to ani okolí úplně dobře nekouká, ale často je to o předsudcích. My jsme s kamarádkou obě pracovaly při mateřských, měly jsme je v souběhu
a krásně jsme to zvládly. Můj mladší syn byl zlatíčko. Rozhodně si nemyslím, že bych tím
děti ošidila. Naopak jsem zpětně ráda, že mi práce zůstala, že jsem si ji udržela. Jinak
bych teď byla sama, bez prostředků a bez vlastní seberealizace.

Neústupnost vůči předsudkům pomohla Věře Strouhalové celkově k větší samostatnosti a vytrvalosti.
Samozřejmě jsem se musela některé věci naučit. V domě máme kotel na palivové dřevo,
takže jsem si v létě vypůjčila štípačku a sama dělala zásoby dřeva na celou zimu. A to
bylo vážně náročné. Beru to pozitivně, což není pocit, který bych měla hned, musela
jsem k němu se dopracovat. Spočívá to v detailech – třeba večer teď míváme daleko
větší klid, v televizi neběží žádný fotbal a já nemám výčitky, když nežehlím,
ale dělám si něco jen tak pro sebe na počítači.



K samostatnosti vychovává paní Strouhalová i své dva syny, kterým je 13 a 8 let.
Občas s hlídáním vypomůže babička. Bývalý manžel je s dětmi také v kontaktu.

 Kluci mají spolu dobrý vztah a jsou rádi, když je občas nechám samot-

né. Starší syn je v pubertě, snažím se mu nedávat mladšího Ondru na
starosti. Moje mamka ještě pracuje, hlídací je spíš babička ze strany
manžela. Někdy je to těžké, když se děti vracejí po víkendu od manžela,
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který teď žije s mou bývalou kamarádkou. Je obtížné to klukům vysvětlit, aniž by člověk
mluvil o někom negativně. Oba se s tou situací vyrovnávají po svém, postupně se to
zlepšuje.
Přestože se život paní Strouhalové točí zejména kolem synů, najde si čas i na koníčky. Respektive
si je tak trochu programově naordinovala, aby se, jak sama říká, nezbláznila.
Bezprostředně potom, co manžel odešel, jsem najednou nevěděla, jak mám trávit volný
čas, když jsem bez dětí. Musela jsem mít strukturovaný celý den do detailů. Tehdy mi
hrozně pomohla rodina a opravdoví přátelé. Jeden kamarád mi řekl, že si musím najít
nějaký koníčky. Takže se snažím chodit do divadla, na koncerty, s klukama do kina. U nás
je krásná příroda, takže s naším německým ovčákem hodně chodíme na procházky. Taky
hodně fotím, fotoaparát nosím všude s sebou. Začala jsem si plnit své sny. Třeba jsem
vycestovala do Paříže. S klukama jsme byli u moře.



Zásadní převrat v životě celé rodiny se na druhé straně projevil i ve formě návratu některých dávno
odbouraných nešvarů.

 Začala jsem kouřit, ale když pak taťka onemocněl, zase jsem díky bohu přestala. Dřív

jsem chodila cvičit, což už teď nestíhám, nebo si připadám unavená, přece jen mám jinou fyzickou činnost. Taky jsem ze začátku moc nejedla, rodina mě musela hlídat. Paradoxně když vidím, že je na tom někdo psychicky ještě hůř než já, tak mě to zmobilizuje.
Takže nastávaly i trochu absurdní chvíle, kdy jsem utěšovala svou vlastní tchýni nebo
mamku.

Paní Věra Strouhalová čerpá energii i ze zdánlivě náhodných setkání s pozitivními lidmi. Věří, že
každé takové ji může obohatit a posunout v uvažování zase kousek dál.
Za ten uplynulý rok jsem potkala spoustu zajímavých lidí a od každého z nich si něco
vezmu. Na jedné benzínce jsem si dávala kávu a bylo mi zrovna psychicky tak zle, že
jsem požádala cizí paní o cigaretu, že jinak asi neodjedu. Přišla za mnou za chvíli k autu,
kde jsem brečela, začala si se mnou povídat úplně o jiných tématech, závěrem mi věnovala obrovskou vánoční hvězdu a já jsem odjížděla v pohodě. Vlastně jsem došla k závěru, že mám velké štěstí, že jsou kolem mě pořád dobří lidé.
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Také proto doporučuje ženám v podobné situaci nezavírat se doma, mluvit a najít si smysluplnou
pravidelnou činnost.

 U mě osobně se odehrál velký posun, protože já jsem problémy vždycky dusila v sobě,
byla jsem hrozná ,depresářka‘. Když jsem ale o tom dokázala začít mluvit, postupně
jsem se z toho dostávala. Kamarád mi tehdy řekl, ať se koukám vzpamatovat a postarat
se hlavně o děti, že už za týden mi bude líp. A měl samozřejmě pravdu. Dneska se mi
nestýská po manželovi, ale spíš po tom modelu rodinného života. Cítím ale, že nový
vztah zatím mít nemůžu, potřebuju se srovnat, musím se hlavně naučit být sama. A čas
ukáže. Zažívám teď svým způsobem nový nepoznaný pocit svobody, i když mám stále
hodně práce.

Přijímat pomoc od druhých se paní Strouhalová musela postupně naučit.
Já jsem byla vždycky hodně samostatná. I potom, co jsem zůstala sama, nedokázala
jsem pomoc přijmout, natož abych si o ni někomu řekla. Mám dobrého kamaráda a souseda, který mi pomoc pořád nabízel. No a já jednou zvedla telefon a poprosila ho, jestli
by mi přiložil do kamen, když budu v práci. Našla jsem v něm neskutečnou oporu, venčil
mi psa, v létě mi pomáhal s různými drobnými pracemi okolo domu, se kterými jsem si
nevěděla rady. Jsem mu nesmírně vděčná.



I díky pomoci dobrých lidí se od špatných zkušeností odrazila a už zase plánuje do budoucna.

 Chci se ještě jednou podívat do Paříže a taky s klukama do Legolandu, to jim slibuju už

hodně dlouho. A takové ty zásadní věci se snažím příliš neplánovat. Řeším pouze náš
dům, protože v tuto chvíli vím, že máme dřevo na tři zimy a do té doby se bude muset
rozhodnout, jestli v něm zůstaneme a investujeme do nového topení, nebo se přestěhujeme do bytu v Liberci. Rozhodování bude 50 : 50, moji kluci jsou totiž založením každý
úplně jiný – jeden ,měšťák‘, druhý spíš ,vesničan‘.
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 Okem Kašpara
Kuráž, pevnou vůli a obdivuhodnou vytrvalost. Tyto vlastnosti na sebe paní Strouhalová prozrazuje již úvodními větami našeho rozhovoru. Dorazila na něj v dopoledních hodinách a komentovala
to s tím, že jako OSVČ má velkou výhodu pružného uspořádání času během dne. Je tedy živým
dokladem toho, co formuluje jako své heslo – snažit se brát věci pozitivně. Vytížená je totiž pracovně samozřejmě hodně, i když v pružném uspořádání. A přesto stíhá. Práci, děti, sebe, koníčky.
Navíc dokáže svým osobním příběhem dodávat sílu a povzbudit další. Důležité je prý jen najít
vhodné motivátory.

 Já jsem šťastná, když jsou šťastné moje děti. Mladší syn mi ještě pořád dokáže říct: ,Ma-

minko, ty jsi tak hezká, to snad není možný.‘ A kamarád mi pověděl: ,Buď ráda, že tě
opustil ještě mladou a krásnou.‘
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Vladimíra Bursová, 42 let, 2 děti
Vlaďka Bursová vychovává sama dvě dcery. V důsledku poporodní dětské mozkové obrny má
pohybový handicap. Na úřadu práce byla jen těsně po dokončení studia, jinak celý život pracuje,
někdy i formou dvou zaměstnání v souběhu. Přesto není jednoduché se uživit, natož si vytvořit
rezervu na nejbližší měsíc.

 Člověk musí začít u sebe – nebát se zeptat a umět prodat, co se jednou naučil. Systém se
těžko změní, když se budeme bát změn my, kdo v něm žijeme.

Paní Bursová je v plném invalidním důchodu od svých 18 let.
Když mi ho vyměřovali, neměla jsem odpracované žádné roky, proto ta částka je dodnes
tak nízká, že zdaleka nepokrývá životní náklady. Do nedávna jsem měla dvě práce a i tak
byly moje celkové příjmy na hranici, abych domácnost vůbec utáhla.



Navzdory tomu je optimistka. Má v sobě smířenost a vyrovnanost. Čím déle si s ní povídáte, tím
častěji se jí na tváři objevuje úsměv. Je vděčná za to, co má. O svých dcerách mluví jako o daru.

 Starší dceři je dvacet, dostudovala střední pedagogickou školu a teď po letních prázd-

ninách se chystá na zkušenou do Irska. Když to jde, tak samozřejmě pomáhá, ale je to
dospělá ženská, potřebuje se už taky osamostatňovat. A menší chodí do školky, je moc
šikovná, prostě zlatíčko. I díky tomu, že mi ji na 2,5 letech vzali do školky, jsem schopná
kloubit rodinu s prací.
Školku se jí podařilo sehnat slovy paní Bursové „díky
Bohu“. V její terminologii to však znamená něco víc, než
jak jsme zvyklí s tímto příměrem zacházet my ostatní, kdo
nakonec úspěšně svedeme „boj“ s pořadníky regionálních školek.
Samoživitelka jsem už dvacet let a upřímně to zvládám jen díky pomoci Boží. Uvěřila jsem v něj,
když mi bylo 19 let. Někdo mi tehdy o víře něco
řekl, byla jsem skeptická, ale ověřila jsem si to na
svých zkušenostech a zjistila jsem, že je to jediná
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věc, která v životě dává smysl. A nikdy jsem se nesetkala s tím, že by mě Bůh zklamal,
většinou jsem si to pak vždycky zpackala sama.
Se slaďováním dvou zaměstnání a péčí o domácnost a rodinu občas vypomůže babička a také
spousta přátel a známých. Za jejich přítomnost ve svém životě je Vlaďka Bursová skutečně vděčná.

 Všechny situace se dají zvládat díky lidem, které mi Bůh do cesty posílá. I když to vypadá
těžce, ten shůry se přičiní o to, abych to zvládla. V podstatě si nemám na co stěžovat.

Dalším faktorem usnadňující kloubení životních povinností je možnost práce na zkrácený úvazek.
I když v současném zaměstnání nezažívá pocity seberealizace, po zkušenostech s některými nesolidními zaměstnavateli či chráněnými dílnami si uvědomuje, že by mohlo být daleko hůře.
Mám šestihodinovou pracovní dobu, dělám za pokladnou. Práce jako taková mi rozhodně nevadí, ale mám pocit, že stagnuju, nerozvíjím se. Ráda bych dělala nějakou administrativní práci, kde bych zúročila dovednosti, které mám – z kurzů počítačů, účetnictví
a dalších. Myslím, že člověk by se měl pořád posouvat a zdokonalovat se. Bohužel ve
firmě, kde jsem v současné době, by ani dílčí kariérní postup nebyl možný kvůli mému
pohybovému handicapu.



A vysněná práce? Těžko byste uhádli.

 Dělala bych nejradši na úřadu práce. Chtěla bych pomáhat uchazečům o zaměstnání.
Tuším, čím si často procházejí. Ale překážkou je, že nemám dostatečné vzdělání – jen
výuční list a dvouletou ekonomickou nástavbu bez maturity. Dodělat si ji dálkově by mě
lákalo, jenže je to spojeno s finančními náklady. Nemůžu si je dovolit.

Tíživé finanční situaci sólo rodičů rozhodně nenahrávají nedostatky v systému státní sociální podpory a v systému politiky zaměstnanosti. Jenže vinit systém je podle Vlaďky Bursové vždy zbytečné.
Záleží jen a jen na lidech, s jakými úmysly do jakékoli iniciativy vstupují. A jestli to, že oni
sami handicap nemají, vyhodnotí jako dar, nikoli jako příležitost k obohacování sebe
samých.



A i když Vlaďka Bursová bez obalu zmiňuje paradox soudobého nastavení, že člověku s handicapem
se finančně vyplatí spíše zůstat doma, než chodit do práce, ona se tímto krédem rozhodně neřídí.
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 Pracovala jsem i při mateřské a budu pracovat dál, pokud to trochu půjde. Často se mi
stává, že mi nabízejí práci jen proto, že jsem OZP a je to pro ně ekonomicky výhodné. Ale
z každého kontaktu může něco zajímavého vyplynout i pro mě, beru to jako příležitosti.

 Okem Kašpara:
Vlaďka Bursová přichází dobře naladěná, i když ji pro natáčení rozhovoru „ženeme“ až do druhého patra. Nerada o sobě povídá, ale přesvědčuje ji argument, že svým vyprávěním může inspirovat či pomoci někomu dalšímu v podobné situaci. Netají se vírou v Boha, kterou ale rozhodně
nezastiňuje jiná témata svého života. Je velká realistka.

 Všichni máme možnost vzít život do svých rukou. Věřícímu člověku bych řekla, modlete

se a práce se najde. Přeloženo pro nevěřící, pracujte na sobě, mějte zdravé sebevědomí, nabízejte své schopnosti. Když je člověk samoživitel, nebo má handicap, ve výsledku to vyjde na stejno. Každý máme něco.

 Tip Centra Kašpar: kde hledat radu a pomoc na Liberecku
• Občanské sdružení „D“ – odborné sociální poradenství
• Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje – provoz Linky důvěry
• HoSt – pomoc rodinám s dětmi od 0 do 6 let
• D.R.A.K. – aktivizační služby pro rodiče a děti
• COMPITUM – poradenské a terapeutické služby pro rodiny
s dětmi od 0 do 18 let
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Další skupinou se specifickými potřebami při vyvažování práce a soukromí je tzv. „sandwichová
generace“. Tyto osoby se starají o ještě nedospělé děti a přitom zajišťují péči svým rodičům. Pokud se člověk do této role dostane, tak často opravdu nezbývá čas na vlastní osobní rozvoj či koníčky. Pokud se ocitneme v „sendviči“ a jsme navíc zaměstnaní, je velkou výhodou, když o nastalé
rodinné situaci můžeme otevřeně pohovořit se svým zaměstnavatelem. Celá řada z nich dnes
nabízí podporu a pomoc zaměstnaným v jejich soukromé sféře, např. v podobě pružného nastavení práce, poskytnutí neplaceného volna, nebo dokonce benefitů na míru. Pokud se zdráháte se
svým zaměstnavatelem komunikovat, věřte, že se dříve či později vaše přetížení projeví – podrážděností, neplněním pracovních úkolů či chybovostí. A tyto důsledky rodinného „sendviče“ se už
vysvětlují o poznání hůře.

Helena Hlávková, 40 let, 2 děti
Helena Hlávková patří mezi naše přední regionální architektky. Dlouhodobě spolupracuje se
sdružením architektů a inženýrů SIAL v Liberci. Kromě toho je ale také matkou a dcerou. Její dva
synové a maminka po cévní mozkové příhodě vyžadují velký objem péče. Dá se to zvládnout při
takto náročném a kreativním povolání?

 Některé věci člověk dělá jaksi automaticky, zvykově, aniž by si uvědomil, že děti už udě-

laly pokrok a tenhle druh péče nepotřebují. Děti se však
neustále vyvíjejí a je potřeba to vnímat. Člověku se pak
uleví.
Helena Hlávková má syny ve věku 10 a 6 let. Mamince,
která už dvanáctým rokem vyžaduje její péči, je dnes 67.
Naše rodina obnáší úplně normální provoz.
Hlavně zjistit, co děti potřebují do školy, doptat se na potřeby mamky, protože ta odpovídá jen ano a ne. No a domácnost? Po odchodu mého muže jsem zjistila, že vlastně
nemusím žehlit. Do té doby jsem si neuvědomila, že můžu některé věci vypustit. A to
je velmi příjemné zjištění.
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Maminka Heleny Hlávkové bydlí v letním období ve svém rodném domě na Vysočině, kde je za
výpomoci sociálních služeb soběstačná. Na zimu si ji rodina paní Hlávkové bere do bytu v Liberci.
V zimě je problém zejména s odklízením sněhu, mamka by to tam nezvládla. Přemisťování k nám do bytu vnímá s mírnou nevolí, snaží se škodit, třeba dočasně odmítá brát si
jídlo z lednice a tak. Ale brzy to přejde, ví, že se nevzdáme a že to s ní myslíme dobře.
Kdyby byla celoročně u nás v Liberci, doktoři říkají, že by se její stav zhoršil. Ona tady
u nás sama neopustí byt, protože by se okamžitě ztratila. Na Vysočině se vyzná, strávila
tam celý život. Ta malá obec funguje i jako takový druhý hlídací systém – když mamka
nedorazí do krámu, tak už mi volá kamarádka, že nepřišla, ať to ověřím.



Největší komplikace, která souvisí s přesuny na „letní“ a „zimní“ bydlení, se týká zajištění lékařské
péče.

 V Liberci jí nikdo nevystaví recept na potřebné léky, musejí se složitě přeposílat poštou
na žádanku. Specializované lékaře má navíc mamka v Jihlavě. Cesta tam a vysezení fronty v čekárně je pro mě či bratra záležitostí na celý den.

V rámci dočasného zázemí maminky v Liberci se Helena Hlávková snaží využívat služby na odlehčení a na podporu sociálních kontaktů.
Dřív jsem mamku vodila na tři dny v týdnu do denního stacionáře pro seniory. Byla ale
pak hodně unavená. Takže tuto sezónu zkusíme jeden den v týdnu. Je skvělé, že tyto
služby existují. Dřív to dělali lidi dobrovolně zadarmo, ale tudíž na to neměli stejně čas.
Takže vnímám pozitivně, že už u nás existuje povědomí, že se za tyhle služby platí.



S dětmi na druhou stranu dokáže paní Hlávkové často vypomoci druhá babička.
Ta ještě není v důchodu, takže péči o vnoučata propojuje s vlastním zaměstnáním.

 Ocenila jsem ji hned po porodu syna – babička přinesla něco dobrého

navařeného, pohlídala… Kromě toho jsem využívala profesionální hlídání dětí v různých nárazových situacích jako zaměstnanecký benefit, to
mi umožnilo propojit soukromí a práci. Děti mají také hodně kroužků,
které vyplňují jejich volný čas, ale už se to snažím trochu omezovat.
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Sdružení architektů a inženýrů umožňuje Heleně Hlávkové spolupráci v pružném pracovním režimu.

 Já s nimi spolupracuji jako OSVČ. Klasické zaměstnání by moje vytížení v osobní sféře
neuneslo. Nárazově můžu pracovat z domova, ale spíš potřebuju být fyzicky v práci,
protože vytváříme s kolegy projekty a je nutné u toho průběžně a bezprostředně komunikovat. Navíc doma je spousta rušivých okolností, tu něco potřebují děti, tu mamka, je
pro mě výhodné práci spíše oddělovat.

Architektura a stavební design jsou odvětvími, v jejichž rámci se dá jen těžko pracovat „od-do“.
Když navíc spolupracují velké týmy časově exponovaných lidí, je složité naplánovat společná jednání na rodině přátelské časy. To se Helena Hlávková naučila respektovat.
Porady v práci se sjednávají obvykle v poobědové časy, takže já se musím v polovině
jednání zvednout a jet vyzvedávat děti. Jsme tam tak z jedné třetiny ženy, ale ti odborníci statisté, vzduchotechnici, jsou vesměs muži, kteří odpolední starosti neřeší. Takže
informace, o které přijdu z důvodu slaďování, mi dají na stůl na papírek. Beru to tak, že
od nich je vlastně vstřícné gesto, že mi tolerují, když v práci netrávím 12 – 13 hodin denně jako oni.



Na svou velkou zálibu – jízdu na koni – si najde čas zhruba jednou za týden. Pravidelně každou
středu ráno se již řadu let schází s nejbližšími kamarádkami v kavárně. Někdy za účasti dětí, někdy
i babiček.

 Starší syn si nedávno pořídil morče. Funguje výborně i na mamku – ta si ho hladí a uklidňuje ji to. Propojení se ukazují i v jiných sférách. Na přání syna testujeme a průběžně
zkoušíme různá palačinková těsta podle internetových receptů. No a mamka je pak
vděčná konzumentka, palačinky na sladko miluje.
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 Okem Kašpara:
Helenu Hlávkovou známe osobně již několik let. Jako zaměstnankyni firmy zapojené do projektu
„Uchop svou příležitost“ jsme jí poskytovali zaměstnanecký benefit hlídání dětí. Helena je oduševnělá žena s obrovským charismatem. Když jsme jí v našem rozhovoru poprvé položili otázku,
která se týkala slaďování jejích životních sfér, vlastně nevěděla, na co se ptáme. Nic výjimečného
na svém příběhu neshledává. Což ostatně bývá společným rysem většiny výjimečných lidí.

 Motivace jsou dobří lidé kolem mě, slaďování nevnímám jako prudu, těším se do práce,
děti jsou prima, mamka je taky prima. Jasně, kdybych nechodila do práce, tak by mi
z toho švihlo, ale takhle je to v pohodě.

Šárka Balogová, 38 let, 1 dítě
Paní Šárka Balogová je dokladem toho, že když rodina drží pohromadě, dá se zvládnout úplně
všechno. V tuto chvíli se totiž stará nejen o svou šestiletou dceru, ale i o nemocnou maminku,
které je 63 let. Manžel pracuje na tři směny, takže i péče o domácnost je pro ni takovou tou „neviditelnou“ samozřejmostí. Občas má na starosti i svou čtrnáctiletou neteř. Její sestra je totiž samoživitelka. Jak paní Balogová říká: „My asi prostě nemůžeme mít nic jednoduše.“

 Říkají o mně, že jsem špatně ustřižená pupeční šňůra mé maminky. A dcera asi půjde ve
stejných šlépějích .

Paní Balogová pochází z osmi sourozenců. Rodiče všem dětem dopřáli vzdělání a vytvořili jim
harmonický domov. A tato časová investice se jim vyplatila. To, že je potřeba jim péči oplatit, totiž
Šárka Balogová vnímá jako samozřejmost.
Tatínek byl dlouho v invalidním důchodu, staral se o domácnost, vařil, pekl. Maminka
chodila do zaměstnání, pracovala v kině jako uvaděčka. Až do tatínkovi smrti před šesti
lety jsem se o něj starala. A nyní už skoro sedm let pečuji o maminku, která má vážné
problémy se srdcem.



Šárka Balogová přitom až do nedávné doby kloubila péči se zaměstnáním.
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Pracovala jsem ve firmě Protex na 6 hodin denně jako výrobce rohožek. A zásadní pro
mě bylo, že jsem měla pružnou pracovní dobu – mohla jsem si pracovní den rozvrhnout
libovolně. Až na půlroční výpadek jsem pracovala neustále i při mateřské. Výhodou
bylo, že mi zaměstnavatel umožnil brát si dceru do zaměstnání.



V práci patřila k nejlepším, vycházeli jí proto maximálně vstříc. Firma však bohužel nedávno ukončila činnost.

 Když jsem se po patnácti letech musela přihlásit na úřadu práce, nemohla jsem z toho
málem dýchat. Úplně mě to vykolejilo. V tuto chvíli máme požádáno o příspěvek na péči
na maminku. Nejde mi o peníze, ale o to, abych se o ni mohla plnohodnotně postarat
a současně mít alespoň zajištěné sociální pojištění.

V pracovní oblasti však neusíná na vavřínech a nenechává nic náhodě. Udělala si počítačový kurz
a absolvovala Podnikatelskou akademii. Má totiž zatím nesplněný pracovní sen, který se jí hlavně
z časových důvodů zatím nepodařilo naplnit.
Chtěla bych začít podnikat v reklamě na zdravé textilní výrobky – voňavé pytlíčky a polštářky z pohanky, produkty s dutým vláknem a podobně. Neteř v současné době studuje grafický design, tak bychom do budoucna v tomto ohledu chtěly spojit síly.



Neteř paní Balogové byla nedávno vybrána v talentovém programu své školy a vyslána na stipendium do Berkeley. Celá rodina se ji proto snaží
i finančně podpořit.

 Všechno jde zvládnout, když v té rodině fungují všichni. Je to klasika, když je
víc sourozenců, samozřejmě se nikdy
všichni úplně neshodnou, to ale není
podstatné. Když potřebuju pomoct
a zavolám sourozencům, okamžitě
přijdou. Vím, že to není automatické.
Znám případy z dnešní doby, kdy
jsou čtyři sourozenci a nefunguje
ani jeden. To je u nás velká výhoda.
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V době, kdy je zcela běžné využívat k malým dětem pomoci alespoň jedné „hlídací“ babičky, je
tak paní Balogová spíše v opačné situaci. Přesto ani pro dceru žádnou jinou formu hlídání nevyužívá.

 Kdybych začala chodit do práce, problém by byl pouze při manželově ranní směně. To
by dcerku neměl kdo odvést a vyzvednout. Mám rozjednanou jednu pracovní možnost
ve zlatnické firmě, ale to by obnášelo půlený úvazek. S podnikáním bych byla o dost
flexibilnější.

Také vás už v tuto chvíli napadají slova obdivu?
Známí mi často říkají, že obdivují, jak to všechno zvládám. Já jim odpovídám, že na to
prostě mám pevné nervy. Navíc rodiče máme jen jedny, ať se, chraň Bůh, stane cokoli.
Člověk si to začne naplno uvědomovat někdy po třicítce. Začnete být i sama s něčím
nemocná a zjistíte, že daleko důležitější než dárky je čas, který těm rodičům věnujete ...



 Okem Kašpara:
Paní Balogová si na rozhovor s námi udělala čas v hektické době, kdy se s rodinou stěhuje do bytu
své maminky, která vyžaduje stále intenzivnější péči. Dorazila spolu s dcerou, která se od maminky v průběhu celého vyprávění nehnula na krok. Naopak ji tu a tam s úsměvem na tváři doplnila
a upřesnila informace. A to jde po prázdninách teprve do první třídy. Dozvěděli jsme se díky ní,
že kromě všech lidských bytostí, o které je u Balogových postaráno, tvoří důležitou součást domácnosti také dvě zvířátka. Morče Lucinka a pejsek. „O toho se ale hodně starám já, viď mami?“

 Všechno jde zvládnout, když v rodině všichni fungují.
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 Tip Centra Kašpar: kde hledat radu a pomoc na Liberecku
• Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje – provoz poradny pro rodinu a mezilidské
vztahy
• Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje –
odborné sociální poradenství, osobní asistence, odlehčovací
služby, aktivizační programy
• Centrum zdravotní a sociální péče Liberec – poradenství,
odlehčovací služby, domácí zdravotní péče
• Centrum Kašpar – pomoc při sladění práce a rodiny, podpora
při hledání zaměstnání
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Další skupinou jsou rodiče pečující o zdravotně znevýhodněné děti. Těmto lidem se publikace
většinou věnují z úplně jiných důvodů, než je propojení osobní a pracovní sféry, plánování času,
time-management. Přitom právě oni tyto otázky řeší více než kdokoli jiný. Nemohou si dovolit
polevit ani v jedné oblasti. A jejich osobní kompetence se na trhu práce neprávem podhodnocují. Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že pokud se u nich o místo uchází rodič, který pečuje
o postižené dítě, tak před ním stojí velice psychicky silný člověk, který se umí postavit krizovým
situacím a je manažerem v nejryzejším významu toho slova.

Jana Kovaříková, 48 let, 2 děti
Paní Jana Kovaříková v sobě propojuje několik rolí – od cílevědomé profesionálky v pracovní sféře
až po milující matku dvou synů ve sféře soukromé. Starší ze synů má přitom vážný kombinovaný
handicap a vyžaduje opravdu intenzivní péči. Mezitím se paní Kovaříkové daří udržet si neuvěřitelný záběr koníčků a aktivit v oblasti dalšího vzdělávání. Jak to všechno jenom zvládá?

 Pomáhá mi radost. V očích dětí, když pro ně něco udělám. Nebo prachobyčejné poděkování.

Rodinná sféra paní Kovaříkové obnáší v současné době péči o domácnost, o jednoho jednadvacetiletého zdravého hyperaktivního syna a o dvaadvacetiletého syna s handicapem.
Ten je nyní v posledním ročníku základní školy v Jedličkově ústavu. Rodinnou sféru kloubím se svým obrovským koníčkem – hasičinou – a samozřejmě prací.
Zmiňovanému koníčku, hasičině, se věnuje již 36 let. Je členkou sdružení dobrovolných hasičů v liberecké čtvrti Vesec.



H

 Už od svých třinácti let jsem pracovala s mládeží, několik let jsem psala sborovou kroniku, dělala jsem preventivní prohlídky, jsem rozhodčí
požárního sportu a rozhodčí soutěží mládeže na mezinárodní úrovni.

Náročnou péči o dva syny se jí daří zvládat i díky pomoci rodiny.
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Především moje mamka, to je prostě druhá máma pro moje děti, takže když je ouvej
ouvej a potřebuji pomoc, prostě podržet ze všech možných stran, tak jsou to moji rodiče.



Pracovně se realizuje v Nadaci Euronisa, která paní Kovaříkové umožňuje vstřícné pracovní uspořádání.

 Pracovala jsem dříve na plný úvazek a bylo to na mojí rodině znát. Jsem ráda za to, že

jsem tady mohla nastoupit na zkrácený. Mám možnost pracovat od osmi hodin, to znamená, že včas umístím syna do školy, pak jdu do zaměstnání a končím v zaměstnání
v době, kdy on je ještě ve škole, takže ho to nezatěžuje.

Vedle práce, zájmové činnosti a péče o rodinu se paní Kovaříková dále vzdělává. A to hned ve
dvou oblastech, které se jejím životem prolínají.
Když mám handicapované dítě, chtěla jsem mít vzdělání do sociální oblasti. Udělala
jsem si to nejzákladnější vzdělání pracovníka v sociálních službách, přímo obslužnou
péči. Ještě k tomu studuji Fakultu bezpečnostního inženýrství – obor Technika požární
ochrany a bezpečnosti práce. Díky tomuto vzdělávání jsem se bránila pocitu degenerace, tomu, že jsem jenom taková chůva, pečovatelka, služka, sestřička, něco takového.



Z vlastních zkušeností nejlépe ví, jak je důležitá pomoc člověka člověku. Sama proto jako dobrovolnice již řadu let profesionálně pomáhá. Na začátku pro Centrum Universium, kdy dělala asistentku v rodině seniorů. Přes Universium vedla cesta k osobní asistenci pro známého herce, pana
Peterku.

 Začala jsem mu nejdřív jenom trošičku udržovat domácnost a nosit nějaké nákupy nebo
noviny, až to postupně přerostlo v to, že jsem mu dělala hospodyni. Spolupráce vydržela asi šest let.

Ve sdružení dobrovolných hasičů, které považuje za svou druhou rodinu, vytváří aktivity i pro handicapované děti.
To moje soužití s mým synkem ve mně zvýšilo sociální cítění a tvrdím, že si lidé mají navzájem pomáhat, ať už jsou zdraví, nebo handicapovaní. Co mi pomáhá? Radost. Ra-
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dost v očích dětí, když pro ně něco uděláme. Radost v očích a úsměv nebo pohlazení od
seniorů, kteří jsou spokojení. Prachobyčejné poděkování.
V loňském roce získala za svou činnost v dobrovolnické sféře cenu Křesadlo.

 Toho ocenění si velmi vážím, i když si myslím, že je řada lidí, kteří dělají mnohem víc než
já. Já si o sobě myslím, že se snažím jenom žít. Jenom žít a ten život naplňovat.

Osobním příkladem chce paní Kovaříková motivovat k pomoci druhým i ostatní. A povzbuzení se
snaží dát i těm, kteří slaďují své životní role.
Ať se nebojí, ať jdou do toho, ať to zkusí. Důležité je samozřejmě pochopení v rodině
a snaha pomoci takové ženě. Protože i maminky na mateřské mají za rok depku, že jsou
zavřené doma s dětmi, a mají pocit, že nemůžou nic. Musejí pak prostě roztáhnout křidýlka a do něčeho se pustit.



 Okem Kašpara:
Jedna z členek týmu našeho Centra Kašpar se poprvé setkala s paní Kovaříkovou v roce 2010 na
kurzu Pracovník v sociálních službách. Paní Kovaříková byla studentkou, naše kolegyně lektorkou.
A už tehdy naši kolegyni nadchla svým přístupem k životu – k práci, lidem i studiu. Vyzařovala z ní
zdravá zarputilost, ale současně obrovská lidskost. Byla nadšenou dobrovolnicí, zaměstnankyní
i maminkou. Zprostředkovaný obdiv k paní Kovaříkové narostl ještě více, když jsme poté měli šanci se potkat v širším okruhu – v roce 2013 u našeho interview. Paní Kovaříková nám hned nabídla
výtečný moučník, který sama pekla. A začala vyprávět. Se svým typickým výrazem, jakoby mimochodem vsouvanými žertíky, určitou dávkou sebeironie. Asi i ta jí pomáhá přečkat těžké chvíle.

 A věřit sama sobě. To je to nejdůležitější. Sebedůvěra.
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Lenka Bobvošová, 52 let, 2 děti
Paní Lenka Bobvošová je doslova tři v jednom – matka na plný úvazek, podnikatelka i pracovnice
v pomáhajících profesích. Patrně proto nepřekvapí, že slaďování jde mnohdy na úkor jejího vlastního osobního života. Času, který by měla sama pro sebe. Seberealizaci tak hledá hlavně v pracovní sféře. Její nezdolná vůle a nasazení už pomohlo desítkám lidí (nejen) s postižením k lepšímu
životu.

 Ví se, že rodiče pečují, ale málokdo si uvědomí, že rodiče postižených dětí pečují až do
smrti.

Lenka Bobvošová v současné době pracuje jako vedoucí sociální pracovnice v občanském sdružení D.R.A.K. Toto sdružení v roce 2003 spoluzakládala.
Já jsem začínala jako dobrovolnice, kdy jsem pracovala zcela zdarma a vypracovala jsem
si postupně svou pozici. Díky tomu, že jsem získala potřebné informace z oboru, našla
jsem si práci, která mě bavila a současně umožňovala sladit rodinný život s pracovním,
abych to zkrátka všechno zvládla.



V roce 1991 stála u vzniku sdružení Alvalída, které se zaměřuje na osoby s postižením.

 Pomáhali jsme rodičům dostávat děti, které dříve museli dávat do ústavů, zpátky do ro-

din. Do denního stacionáře chodily těžce postižené děti, rodiče je tam ráno vodili, odpoledne si pro ně přijeli. Rodiče měli volný čas pro sebe, nebo mohli nastoupit do práce.
V roce 1994 si paní Bobvošová otevřela v Jablonci nad Nisou kamenný
obchod se zdravotními pomůckami pro osoby s handicapem.
Právě jsem se odrazila od té práce v Alvalídě, kde jsem zastávala funkci zdravotnice a hospodářky. Když jsme pracovali
s těmi lidmi, tak jsme přišli na to, že u nich chybí i podpora
zdravotnická. Postižení lidé v ČR se tehdy potýkali i s nedostatkem pomůcek. Díky navázaným kontaktům s firmami v zahraničí jsem je mohla začít přivážet k nám. Našla jsem mimo jiné
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skvělou firmu, která pomohla mé dceři najít první mechanický vozík, aby se vůbec dostala do základní školy.
Pomáhání potřebným se dodnes věnuje i ve svém volném čase jako dobrovolnice.

 Jsou to různé kroužky, seniorské kluby a aktivity, které lidem pomůžou získat informace,

a pak už si sami dokážou poradit. Pro rodiče jsem připravovala různé odborné semináře,
které se týkaly například rehabilitace.

V rámci dobrovolnické činnosti založila spolu s několika dalšími ženami z Libereckého kraje klub
„Soroptimist“, který poskytoval bezplatné pracovní poradenství ženám s dětmi. K neziskovému
sektoru a pomáhajícím profesím se paní Bobvošová dostala přes osobní zkušenost – sama je matkou handicapované dcery.
Narodilo se nám v rodině dítě, které po porodu v důsledku nemoci ochrnulo. Práce
a péče o takové dítě zabírá opravdu 24 hodin denně. Já pořád optimisticky předpokládám, že dojde k tomu, že budou existovat zařízení, kde lidé s postižením budou moci
bydlet, kde se o ně někdo postará, a já jako rodič budu mít možnost žít i svůj vlastní život.



Sehnat odlehčovací službu pro handicapovanou dceru je dle slov paní Bobvošové nadlidský výkon. A zapojit do péče zbytek rodiny také není snadné.

 Mám rodiče, o které se za chvilku budeme
sami muset postarat jako sourozenci. Sestry
mi s péčí o dceru pomáhaly celou dobu, ale
mají také svoje životy a já mám ještě druhé
zdravé dítě, které bych nechtěla vůbec zatěžovat tím, aby se muselo o svého handicapovaného sourozence každodenně starat.
Prakticky vše je v mém životě uzpůsobeno
postižení mé dcery. Práci mám rozdělenou
tak, že část dne pracuji v D.R.A.K.u a část
ve své firmě.
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Vstřícné pracovní prostředí se snaží paní Lenka Bobvošová nastavit i coby zaměstnavatelka ve své
vlastní firmě.
Také zaměstnávám lidičky, kteří kloubí rodinný a pracovní život. Skvělé je, že jim rozumím, neboť mám vlastní zkušenost, a tu mohu předávat dál. V České republice to ještě
není docela zažito, jenom se ví, že rodiče pečují, ale nikdo si pořádně neuvědomí, že
rodiče postižených dětí vlastně pečují až do smrti.

 Okem Kašpara:
Paní Lenka Bobvošová je velice skromná žena, která o sobě nerada hovoří. S rozhovorem souhlasí
proto, že „je pro dobrou věc“. A to je vlastně motto, které se prolíná celým jejím životem. Stále
dělá samé dobré věci, především pro potřebné lidi kolem. Jak sama říká, u všech jejích pracovních zkušeností hrála hlavní roli podpora rodiny a parta podobně smýšlejících lidí. My si myslíme,
že tím nejzásadnějším je její obrovské srdce, empatie a schopnost naslouchat potřebám druhých.

 Osobní cíl? Dožít se zdravá nějakého života, abych si ho mohla začít taky trošku užívat.

 Tip Centra Kašpar: kde hledat radu a pomoc na Liberecku
• Elva Help – pomoc s nácvikem dovedností zdravotně
postižených
• D.R.A.K. – kompenzační pomůcky
• Středisko pro ranou péči Liberec – asistenční služby, nácviky
dovedností, setkávání rodin
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Závěrem si dovolujeme představit vám příběhy zaměstnaných lidí, kteří jsou sami zdravotně znevýhodnění. Pokud má člověk zdravotní handicap, pak je velmi důležitá jeho sebeprezentace na
trhu práce. Měl by se umět „dobře prodat“ a vědět, co může zaměstnavateli nabídnout za zkušenosti a osobnostní předpoklady. Ale v neposlední řadě by měl vědět, jaké finanční výhody pro
zaměstnavatele plynou z toho, že ho zaměstná. Protože firma, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců/kyň, má dle zákona povinnost zaměstnat 4 % zdravotně postižených osob.
Čím uděláte radost zaměstnavateli: získá ve vás spolehlivého a pracovitého zaměstnance, který,
mu kromě toho přinese i finanční úspory. Za každého zaměstnance se zdravotním postižením
se zaměstnavateli snižuje daňový základ o 18 tis. Kč (s těžším zdravotním postižením o 60 tis.
Kč). Pokud zaměstnavatel nesplní podmínku zaměstnat zdravotně postiženého, tak bude muset
odvést do státního rozpočtu zhruba 61 tis. Kč a nebo odebrat zboží od firem které zaměstnávají
zdravotně postižené, v hodnotě 172 tis. Kč.
Kromě finanční výhody lze operovat i s konkurenční výhodou, protože v této době mnoho firem
i lidí preferuje nákupy od „odpovědných“ firem a zaměstnávání zdravotně znevýhodněných občanů patří ke společenské odpovědnosti. Čím vám udělá radost zaměstnavatel, to je na každém
z vás, ale na dalších řádcích se dozvíte, co dělá radost v zaměstnání paní Ottlové.

Jana Ottlová, 28 let
Jana Ottlová patří mezi lidi, pro než je přiléhavé pojmenování „sluníčko“. Aniž
byste museli navázat kontakt, už pouhé setkání s ní vám projasní den a začnete se
cítit o poznání lépe. Práce, které se věnuje, jí proto velmi „sedí“. Péče o květiny,
stolování, o lidi, prostě o dobré vztahy kolem. Více takových pozitivních bytostí.

 Je štěstí mít práci, která člověka baví a naplňuje.
Paní Jana Ottlová pracuje na Krajském úřadu Libereckého kraje čtvrtým rokem
jako zaměstnankyně oddělení hospodářské správy.
Moje pozice spočívá v přípravách stolového servisu pro pana hejtmana, ve skartaci různých písemností a péči o květiny v rámci celého úřadu. Některé vzrostlé druhy květin
vyžadují speciální přístup, musela jsem se ho přesně naučit. Není to jako běžné zalévání
doma.
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V jejích pracovních začátcích ji podpořila organizace Rytmus Liberec, která pomáhá zdravotně
znevýhodněným při hledání zaměstnání.

 Chodila jsem chvíli do Pochodně, pak jsem se zdokonalila tak, že jsem si mohla hledat
místo na otevřeném trhu práce. No tehdy jsem si přes Rytmus Liberec našla tuhle práci.

Stolový servis připravuje paní Ottlová pro různá zasedání a významná jednání. Při konferencích
pracuje také jako obsluha za barem.
Stolový servis mě baví nejvíc, pak zalévání květin. Chodím mýt i nádobí a chválí si mě.



Příprava stolového servisu byla podle paní Ottlové tím nejtěžším, co si musela osvojit.

 Občas sem docházel Rytmus, ale pak už jsem začala samostatně. Někdy se ještě klepu,

když je nějaké důležité jednání v kanceláři pana hejtmana, ale pak, když se do toho dám,
tak už je to dobré.

Zaměstnání na zkrácený úvazek paní Ottlové plně vyhovuje. Náplň práce má velmi rozmanitou,
takže se rozhodně nenudí.
Teď právě dělám i letáky pro čtrnácté patro, oddělení cestovního ruchu. Spoustu věcí se
pořád učím. Mám pozitivní odezvu a to mi taky hodně pomáhá.
Profesní cíle si klade i dnes, po několikaleté praxi.

 Pořád se chci zlepšovat v práci. Moc mě
to tu baví.
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 Okem Kašpara:
S Janou Ottlovou jsme se poprvé setkali pracovně – ona jako obsluha za barem, my jako pořadatelé konference „Den napůl – život naplno“ v prostorách krajského úřadu. Stačil letmý oční kontakt,
a věděli jsme, že to je „náš člověk“. Činorodý, pozitivní, spolupracující. Sladit práci se zdravotním
handicapem se proto v jejím podání jeví být naprosto nenáročnou záležitostí. O to více si vážíme
dřiny, kterou musela absolvovat, aby to vypadalo právě takto pohodově. Když jsme pak o rok
později přišli za Janou Ottlovou kvůli rozhovoru, nezklamala nás. Ochotně demonstrovala všechny činnosti, které v práci zastává, a my jsme poprvé v životě viděli mimo jiné složitou zavlažovací
logistiku květin na úřadu. Všechno navíc předváděla s přirozeností a odzbrojujícím úsměvem na
tváři a patrnou hrdostí nejen osobní, ale i ve vztahu ke svému zaměstnavateli. Smekáme a závidíme takto loajální posilu do týmu.

 Jsem moc ráda, že tahle knížka vznikne. Už se na ni těším!

 Tip Centra Kašpar: kde hledat radu a pomoc na Liberecku
• Rytmus Liberec – pomoc se začleněním na trh práce,
poradenství
• Dolmen Liberec – chráněné bydlení
• Fokus Liberec – komplexní podpora zdravotně
znevýhodněných
• Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje –
komplexní poradenství

Závěr: Jak být Pánem /Paní svého času
Bývá zvykem na závěr publikací podobných této činit shrnutí, která se týkají zobecnění konkrétních rad a tipů konkrétních lidí. Řekli jsme si, že tato zobecnění dělat nebudeme. Stojí a padají
totiž se svými autorkami a autory. Jejich strategie fungují právě proto, že si je vyladili na míru svým
očekáváním, potřebám, osobnostnímu založení. Stálo je to mnohdy velké úsilí. Inspirací přenositelnou k dalším lidem, k vám, milým čtenářům a čtenářkám, budiž právě nutnost dát si práci se
sebou samým. Neodbývat se. Udělat si čas na časovou inventuru, čas na oddechový čas, čas na
plánování času. Tím se dá získat potřebný čas pro všechny vaše priority.
A přestože jsme už jednou deklarovali, že pánem a paní svého času se stát doslovně nelze, prostřednictvím Centra Kašpar se lze stát alespoň Pánem /Paní svého času na dobu 1 roku. Mluvíme
nyní o soutěži, kterou pořádáme od roku 2013. Zviditelňujeme v ní strategie propojování životních rolí (ne)obyčejných lidí z našeho regionu. Znáte někoho, kdo by si nominaci zasloužil? Nebo
se chcete podělit přímo o vaše zkušenosti? Navštivte webové stránky Centra Kašpar a dejte nám
o sobě vědět. Vězte, že o této soutěži platí dvojnásob, že vyhrát není důležité.
Za autorský tým této publikace pevně doufáme, že vám některé příklady dodají sílu a motivaci
najít pro sebe i vaše blízké dostatek času.

Mějte sami sebe na prvním místě. Když sebe vyčerpáte, tak už druhým nemůžete
nabídnout vůbec nic.
ec, 5 dětí)
(Vendulka Procházková, finanční manažerka, OHK Liber
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Vzniklo v roce 2005 ve snaze podpořit rodiče malých dětí při jejich návratu na trh práce formou poradenství
a vzdělávání. Původní cíle se během deseti let činnosti rozšířily. A rozšířil se i okruh těch, se kterými v oblasti
trhu práce pracujeme.
Naše programy vycházejí obsahově i formátem vstříc osobám a institucím, které práci hledají, práci nabízejí,
nebo samy pro vstup na trh práce někoho odborně připravují. Nabízíme poradenskou, vzdělávací a metodickou
podporu šitou na míru konkrétním zájemcům. Nabízíme inovativní formy profesních testů, audiovizuální profil
k sebeprezentaci na trhu práce, zážitkové moduly přípravy na zaměstnání, propojujeme profesní přípravu
s cizími jazyky. Pro vyučující škol, absolventy a studující posledních ročníků jsme vyvinuli programy Úspěšně na
trh práce, Úspěšně po škole a Hladce do práce. Zabýváme se „diagnostikou“ a „terapií“ firemní kultury,
poskytujeme cílené sebediagnostické testy pro snadnou identifikaci potřeb v oblasti personální politiky.
Pořádáme soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Poskytujeme speciální rozvojové balíčky pro instituce soukromého
sektoru, vzdělávací instituce i veřejnou správu (FIT pro HR, Úřad/Škola/Firma v rovnováze).
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Projekt prosazuje gender mainstreaming do firemního prostředí. Usiluje o překonávání bariér v myšlení
a přijímání inovativních pohledů v oblasti propojování práce a osobní sféry.
Testuje benefit hlídání dětí pro nárazové situace zaměstnanců malých regionálních firem. Uplatňuje zážitkové
a zkušenostní formáty vzdělávání v genderových otázkách.
Podporuje začínající podnikatelky a přemostění zkušeností napříč sektory. Oceňuje zajímavé přístupy mužů
a žen k propojování jejich životních rolí formou soutěže Pán/Paní svého času.
Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
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