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M áloco je v životě pro
ženu obtížnější a zá-
roveň krásnější než

být na mateřské dovolené.
Snad mi to uvěříte i přesto, že
jsem „pouhý“ muž, ale jako
otec tří dcer o tom snad něco
malinko vím.

Obdivuji proto všechny
ženy, které se snaží vychovávat
děti, a zároveň jsem velmi zkla-
maný z toho, jak nevstřícně se
k nim chová stát, radnice
i mnohé firmy. Malá podpora
rodin s dětmi, stejně jako ne-
podpora žen na mateřské se
jednou tomuto státu, a tedy
i nám, krutě vymstí.

Při setkání s kladenskými ma-
minkami na mateřské jsem si
znovu uvědomil, v jak těžké si-
tuaci takové ženy jsou. Zaměst-
navatelům často nestojí ani za
odpověď na inzerát, a když
chtějí podnikat, bojují s mnoha
překážkami – ať už s těmi úřed-
nickými, nebo s těmi, které
mají v sobě. Vždyť i ti nejbližší
kolem nich mnohdy sledují je-
jich snahu o postavení se na
vlastní nohy s nedůvěrou.

Uvidíme, jak dopadnou tyto
odvážné ženy. Každopádně jim
držím palce. Stejně jako každé
mámě, která zvládá kromě dětí
ještě další práci.

PŘEDPLATNÉ 225 555 566

Zápisník
Odvážné ženy
od dětí si určitě
zaslouží štěstí

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

» Pokračování ze str. B1
Kateřina se přistěhovala do Klad-
na z Krkonoš, dařilo se jí pracovat
v Praze v bance, která ji zaměstna-
la na půl úvazku už šest měsíců
poté, co se jí narodilo první dítě.
Po druhém dítěti se však situace
změnila, a ona proto začala uvažo-
vat o samostatném soukromém
podnikání.

„Být na mateřské je prostě
v lecčems handicap,“ usmívá se
rozpačitě a popisuje, jak se rozhod-
la právě pro internetovou půjčov-
nu výletních věcí pro děti.

V „tréninkovém“ centru potkala
ve stejném kurzu také Radku a Re-
natu a na všech třech je vidět, jak
rády se společně setkávají, povída-
jí si o svých radostech i strastech
a zároveň se vzájemně podporují
při startu svého podnikání.

Po mateřské? Začínáte od nuly
Radčin podnikatelský záměr je po-
někud jiný, mluví o tom, jak si ote-
vře MamAkademii, do kladenské-
ho centra přišla poprvé, když bylo
synovi devět měsíců, jenže hodně
brečel, takže několik měsíců ještě
počkala.

„Chtěla bych z MamAkademie
vytvořit centrum pro maminky,
kde by se mohly dozvědět mnoho
důležitých informací, počínaje tře-
ba porodem, kojením či péčí
o děti. Byla by to taková škola pro
maminky, kde by však byly i kurzy
pro tatínky nebo babičky,“ líčí
svou představu Radka, která si
v centru vypracovala například
marketingový plán s přibližným
počtem žen, kterým se na Kladen-
sku narodí děti.

„Věřím, že budou do akademie
chodit, navíc se tady budou moci
setkávat. Sama vím, jaké to je,
když je žena sama, muž odejde do
práce a vrátí se večer, maminky
jsou prakticky od společnosti od-
loučené, je pro ně moc důležité po-
tkávat spřízněné duše,“ podotýká
a přiznává, že má ze začátku oba-
vy. „Prostory si budu muset prona-
jmout, vůbec nevím, jestli se chyt-
nu. Teď na začátku mám ze všeho
stažený žaludek.“

Když začínala o podnikání pře-
mýšlet, zajímala se o to, jestli pro
takto začínající ženy neexistuje ně-
jaká podpora či pomoc. Ale z kraje
jí vůbec na otázku neodpověděli

a od kladenské radnice dostala in-
formaci, že žádné prostory pro začí-
nající podnikatele město nemá.

„Na nic nemáte šanci, drobný
živnostník to má strašně těžké. Po-
kud nemáte partnera, který vás fi-
nančně podpoří, jsou takové pod-
nikatelské začátky skokem do hlu-
boké vody,“ povzdechne si Radka,
která pracovala jako manažerka
nadnárodní společnosti. „Když se
člověk vrátí po mateřské, začíná
prakticky od nuly, hodně věcí je ji-
ných, mění se spolupracovníci, po-
čítačové systémy jdou velmi dopře-
du,“ upozorňuje.

Třetí žena, Renata Krejčířová,
působí nejvíce optimisticky a něko-
lik měsíců se na své podnikání při-
pravuje. „Otevřu si sluneční lázně,
absolvovala jsem několik kurzů,
abych uměla poskytovat různé
služby,“ vystřelí energicky a vyjme-
novává, co všechno chce nabízet –
zákazníci se u ní můžou těšit napří-
klad na detoxikační vaničku, galva-
nickou žehličku, horké kameny, lé-

čení pomocí pijavice lékařské
nebo také na manikúru, pedikúru
či dělání gelových nehtů.

„Kamarádky mi říkají, že si urči-
tě najdu svou klientelu. Ony mají
například kadeřnictví, dělají řasy
nebo masáže, a také si ji našly.
Vždycky jsem chtěla lidem pomá-
hat a takto jim posloužím, aby byli
odpočatí a zdraví,“ vypráví Renata,
jejíž děti jsou už větší a její manžel
úspěšně podniká. „Chci se seberea-
lizovat, doma mi drží palce.“

Povídání těchto žen poslouchá
Alena Chladová, která v kladen-
ském centru pracuje jako kouč
a všem ženám na mateřské rozumí
– však ona sama byla na mateřské
osm let. „Když přijdou k nám a mů-
žou pracovat bez dětí, je to pro ně
najednou neznámá situace, straš-
ně moc potřebují znovu najít samy
sebe a postavit se na vlastní nohy,“
říká a už se těší na další ženy, které
do centra nastupují k „tréninku“
v příštích dnech.

Radek Bartoníček

Hlídání Maminky z kladenského centra mají výhodu, že je o jejich děti
postaráno a ony se můžou věnovat „tréninku“ na podnikání.

LEVNĚJI UŽ NEKOUPÍTE!!! POUZE V TYTO DNY:
Víkend - 2., 3., 4., 5. 1. 2014

SKUPINA COOP

TĚŠÍMESENAVAŠINÁVŠTĚVU VÁŠČESKÝOBCHOD

SUPERMARKET
Maršála Koněva 639 - areál velkoobchodních skladů Nymburk

Královar 0,5 l
lehké světlé pivo
+ 3 Kč za vratnou lahev
max. 40 ks na osobu / den

Mattoni 1,5 l
perlivá, neperlivá,

jemně perlivá
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Grand Aroma
mletá káva 100 g
max. 24 ks na osobu / den

Zlatá Haná 250 g
max. 5 ks na osobu / den

14,90
59,60 / kg

17,90
179,- / kg

4,50
9,- / l

8,90
5,93 / l

INZERCE

Kladenské tréninkové co-workingové
centrum patří mezi několik míst ve
Středočeském kraji, kde se můžou
matky (nebo také muži) na mateřské
připravovat na své budoucí
podnikání.
Zvenku přitom centrum vypadá jako
klasický řadový rodinný domek. Dole
si hrají děti, které jsou hlídané,
nahoře se jejich matka (nebo
výjimečně otec) věnuje práci v rámci
některého z projektů, které jsou
financované přes české ministerstvo

práce a sociálních věcí od Evropské
unie. Kurz na přípravu podnikání,
kterého se účastnily ženy z naší
reportáže, trvá půl roku, na přelomu
ledna a února začíná další turnus.
Podobné projekty dělají také některá
mateřská centra nebo rodinné kluby,
jedním z nich je mateřské centrum
Brandýský Matýsek, kde rozjeli
projekt s názvem Ženy umí podnikat.
Nyní začal pátý běh, který je už
obsazený, šestý je naplánovaný od
dubna.

Odhodlané Čtveřice energických žen z kladenského tréninkového centra:
zleva Radka Jakubová, Kateřina Stahlová, Renata Krejčířová a Alena
Chladová, která v centru přímo pracuje. 2x foto: Radek Bartoníček, MF DNES

facebook.com/strednicechydnes

Začít po mateřské?Je to těžké

» Pokračování ze str. B1
Zahájení rekonstrukce nejstarší
české dálnice D1 ŘSD opakovaně
odkládalo. Původně úřad předpo-
kládal, že opravy spustí už v dub-
nu roku 2012. Nakonec se však ně-
kolikrát oddálil termín vyhlášení
výběrových řízení a také chyběla
potřebná dokumentace.

Další komplikace přišly po zahá-
jení prací, když společnost OHL ŽS
oznámila, že přerušuje opravy úse-
ku Lhotka – Velká Bíteš, protože je
tam údajně podloží v horším sta-
vu, než uvedli úředníci v podkla-
dech. Nakonec se obě strany do-
mluvily a práce pokračovaly.

Oprava všech částí dálnice mezi
21. a 182. kilometrem měla podle
původních odhadů stát dohroma-
dy kolem 24 miliard korun. Po vý-
sledcích prvních výběrových říze-

ní se předpoklad snížil až na 14 mi-
liard.

Část prostředků k financování
modernizace by měla poskytnout
Evropská unie.

Zvolený způsob rekonstrukce,
tedy výměna povrchu a rozšíření
komunikace o 75 centimetrů, se
ještě před jejím zahájením dočkal
kritiky například ze strany majitele
Student Agency Radima Jančury,
jehož firma opanuje autobusovou
dopravu mezi Prahou a Brnem.
Podle něj existovala jiná a levnější
varianta.

Jenže loňská analýza Dopravní
fakulty ČVUT dala úřadům za prav-
du. Odborníci dospěli k názoru, že
celková výměna povrchu je sice
dražší, ale ten nový vydrží déle,
a proto bude pro stát výhodnější.

Michal Kalina

Radek
Bartoníček
redaktor MF DNES

FAKTA

Modernizace D1
■ Oprava vozovky na nejstarší
české dálnici se týká 21 úseků
mezi Mirošovicemi a Kývalkou
u Brna.

■ V roce 2013 začaly práce na
čtyřech částech, z nichž dvě se
nacházejí ve středních Čechách.

■ Nyní se připravuje zahájení oprav
na dalších úsecích: Hvězdonice –
Ostředek, Měřín – Velké Meziříčí
a Ostrovačice – Kývalka.

■ Náklady na modernizaci D1 nyní
odhaduje Ředitelství silnic
a dálnic přibližně na 14 miliard.

Co je tréninkové centrum?

INZERCE

Byty-koupě
ZÁLOHA 100.000,-Kč ihned. Přímý zájemce
koupí byt v Praze pro investici. T:777212134.

Nemovitosti-koupě
Právní zástupce zaměstnanců O2, Fiobank,
PPF atd. poptává nemovitosti ke koupi a k
pronájmu v Praze. Neváhejte a volejte
602 21 96 21.

Nájmy
Hledám pro solventní zaměstnance z kan-
celáře byty k pronájmu v Praze. Právní sevis
zajištěn. Děkuji. Tel.: 274784428.

Koupím
Znalec obrazů a starožitností koupí do své
sbírky obrazy od: V. Radimský, J. Hlinomaz,
Al. Kalvoda, Lada, Mousson, Panuška, Ull-
mann, Blažíček, Špála, Hála, Frolka, Jam-
bor, Uprka, Kaván, Benka, Mervart, Lhoták,
Jíra, Bauch, Boštík, Číla, Mucha, Chittussi,
Trnka, Hudeček, Burian, Březina aj. Kytice,
krojované postavy, akty, krajiny aj. Platím
ceny podle katalogu. Přijedu kamkoliv v ČR.
Poradím na tel.: 722 343 270, p. Soukup

Nenechte se okrádat! O desítky tisíc zapla-
tím více než Vám nabízí jiní za staré i mo-
derní obrazy všech motivů a autorů. Poško-
zení rámů a malby nerozhoduje o ceně.
Sdělíte-li do telefonu jméno autora, obratem
Vám sdělím orientační cenu. Sbírám také
různé starožitnosti, mince, pohledy a pošt.
známky. Přijedu kamkoliv v ČR a v hotovosti
odkoupím, případně poradím. Zaručuji
rychlé a seriózní jednání a ceny dle nových
katalogů. Tel.: 731 835 301

AUKČNÍ GALERIE PLATÝZ
NÁRODNÍ 37, PRAHA 1

DO AUKCE PŘIJÍMÁME OBRAZY
staré perské koberce a ostatní starožitnosti
nejnižší poplatky v ČR, výkup za HOTOvé

OCENĚNÍ ZDARMA - 602 308 275, 257 328 547
www.galerieplatyz.cz

Vysoce zaplatím za slovenské a zakarpat-
ské autory: Benka, Bazovský, Majerník,
Hála, Erdelyi, Bokšay, Jakoby, Mousson, aj.
Přijedu kamkoliv v ČR.
sberatelumeni@seznam.cz T:731 835 301

Koupím starý lidový betlém ze dřeva, pa-
píru, chleba, vosku aj. Přijedu kamkoliv v
ČR. T.: 731 835 301. Foto prosím na e-mail:
sberatelumeni@seznam.cz

Až 1 000 000 Kč zaplatím za sbírku obrazů,
mincí, pošt. známek, pohledů. Přijedu kam-
koliv v ČR. Tel: 731 835 301.

Mince, bankovky, čínské starožitnosti, ho-
dinky, řády. Platba ihned. Tel. 723 201 844.

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy

Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

heute

today

Hoy

Míša, Katka, Radka,
Renata a Alena jsou
ženy, které spojuje
kladenské tréninkové
centrum. Jedna v něm
pracuje, další dokončily
přípravu na své
podnikání. Vědí totiž, jak
je obtížné sehnat při
mateřské práci. Žádné
však nechybí snaha na
sobě pracovat.

Opravy D1 budou pokračovat
na jaře, chystá se třetí úsek


