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Toto pondÄ›lÃ- jsem zahÃ¡jila aktivnÃ- ÃºÄ•etnickÃ½ kurs v jednÃ© firmÄ›, kterÃ½ mi nostalgicky pÅ™ipomnÄ›l moje zaÄ•Ã¡tky
Å vÃ½carsku. Po nÄ›jakÃ© dobÄ›, co jsem si vyzkouÅ¡ela Å¾ivot v jinÃ½ch zemÃ-ch a ÄŒesko mi bylo poÅ™Ã¡d malÃ©, rozh
usadit ve Å vÃ½carsku i za tu cenu, Å¾e musÃ-m opÄ›t zaÄ•Ã-t od zaÄ•Ã¡tku. ZklamanÄ› musÃ-m uznat, Å¾e na mÄ› neÄ•eka
slavobrÃ¡na s uvÃ-tacÃ-m vÃ½borem a uchytit se pÅ™ed nÄ›kolika lety bylo vÃ-ce, neÅ¾ tÄ›Å¾kÃ©.

VÅ¯bec nebylo jednoduchÃ© zÃ-skat povolenÃ- pro prÃ¡ci, tÃ-m
mÃ-Åˆ prÃ¡ci, kterou by Ä•lovÄ›k chtÄ›l, a kterÃ¡ by byla na zdejÅ¡Ã- pomÄ›ry dobÅ™e
placenÃ¡. I kdyÅ¾ je Ä•lovÄ›k uÅ¾ ostÅ™Ã-lenÃ½ svÄ›tÃ¡k, ve Å vÃ½carsku vÅ¾dy vyvstane
situace, kterÃ¡ dotyÄ•nÃ©ho vrÃ¡tÃ- o nÄ›kolik krokÅ¯ zpÄ›t.

PÅ™ijela jsem autobusem s jednou taÅ¡kou a moje hvÄ›zdnÃ¡
kariÃ©ra zaÄ•Ã-nala na poli pÅ™i sbÄ›ru cibule a jahod. VstÃ¡vala jsem ve Ä•tyÅ™i rÃ¡no,
kdy zaboÅ™enÃ¡ po kolena v bahnÄ› jsem obÃ-rala jahodovÃ© keÅ™Ã-ky jeÅ¡tÄ› pÅ™ed
rozbÅ™eskem, abychom stihli dokonÄ•it objednÃ¡vku od mÃ-stnÃ-ho supermarketu. KdyÅ¾
skonÄ•ila sezona jahod, vrhli jsme se na cibuli. Tu jsme sbÃ-rali na ostrÃ©m
slunci, plazÃ-ce se po kolenou v prachu aÅ¾ do setmÄ›nÃ-.

SpÃ¡vali jsme v provizornÃ-ch unimobuÅˆkÃ¡ch, ti
Å¡Å¥astnÄ›jÅ¡Ã- mÄ›li byt, dennÃ- stravou byl chleba a vÃ-deÅˆskÃ© pÃ¡rky, neboÅ¥ nic
lepÅ¡Ã-ho jsme si nemohli dovolit. PÅ™esto se na mÄ› usmÃ¡lo Å¡tÄ›stÃ-, kdyÅ¾ nÄ›kteÅ™Ãdobrodinci objevili mÅ¯j vÃ½Å™eÄ•nÃ½ potenciÃ¡l, a jÃ¡ mÄ›la moÅ¾nost pracovat v
nÄ›kolika restauracÃ-ch. SamozÅ™ejmÄ› za niÅ¾Å¡Ã- neÅ¾ minimÃ¡lnÃ- mzdu, kterou jsem
nÄ›kolikrÃ¡t ani nedostala. NicmÃ©nÄ› Å¡patnÃ¡ zkuÅ¡enost je takÃ© zkuÅ¡enost a kaÅ¾dÃ½
ÃºspÄ›ch, byÅ¥ nepatrnÃ½, mÄ› posunul o kousÃ-Ä•ek vpÅ™ed.

Nebudu vÃ¡m lhÃ¡t, v zemi zaslÃ-benÃ© jsem nÄ›kolikrÃ¡t
zaÅ¾ila situace, kdy mi nebylo do smÃ-chu a Ä•asto jsem to chtÄ›la vzdÃ¡t, jako
nÄ›kolik lidÃ- pÅ™ede mnou. Ale mÅ¯j tuhÃ½ a zarputilÃ½ koÅ™Ã-nek mÄ› neodradil od
Ãºmyslu vybudovat si svÃ© mÃ-sto na slunci a hnanÃ¡ vidinou lepÅ¡Ã-ch zÃ-tÅ™kÅ¯ jsem se
obrnila trpÄ›livostÃ-, pokorou a houÅ¾evnatostÃ-. Po nÄ›kolika letech jsem mÄ›la jiÅ¾
docela sluÅ¡nou praxi, kterou jsem si mohla hrdÄ› napsat do Å¾ivotopisu, vÄ•etnÄ›
Å¡Ã©fovÃ¡nÃ- nejstarÅ¡Ã- restaurace v Curychu.
NetvrdÃ-m, Å¾e to bylo nÄ›jakÃ© terno, ale kdyÅ¾ si
vzpomenu na svÃ© zaÄ•Ã¡tky, Ä•lovÄ›ka zahÅ™eje u srdce, Å¾e se nÄ›kam dostal sÃ¡m, bez
cizÃ- pomoci, byÅ¥ vÃ½mÄ›nou za hrdost a utrpenÃ-.

BohuÅ¾el, obÄ•as se pÅ™ihodilo, Å¾e jsem byla bez prÃ¡ce a
tehdy vstoupil do hry Å¡vÃ½carskÃ½ sociÃ¡lnÃ- systÃ©m, kdy jsem se Å™adila k
nezamÄ›stnanÃ½m na ÃºÅ™adu prÃ¡ce, abych mohla Ä•erpat z podpory v nezamÄ›stnanosti. BÃ½t
na ÃºÅ™adu prÃ¡ce nenÃ- prochÃ¡zka rÅ¯Å¾ovÃ½m sadem, protoÅ¾e pravidla pro zÃ-skÃ¡nÃ- podpory
jsou velmi pÅ™Ã-snÃ¡ a ulÃ©vÃ¡nÃ- Ä•i kliÄ•kovÃ¡nÃ- v systÃ©mu, jsou po zÃ¡sluze trestÃ¡ny.
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Moje pÅ™idÄ›lenÃ¡ pracovnice na â€žpracÃ¡kuâ€œ nabyla dojmu,
Å¾e se pÅ™i hledÃ¡nÃ- prÃ¡ce mÃ¡lo snaÅ¾Ã-m, a tak mÄ› pÅ™ihlÃ¡sila do integraÄ•nÃ-ho kurzu,
abych nevypadla z pracovnÃ-ho rytmu, a zÃ¡roveÅˆ, abych nasbÃ-rala novÃ© zkuÅ¡enosti,
kterÃ© mi zvÃ½Å¡Ã- Å¡ance pro uplatnÄ›nÃ- na trhu prÃ¡ce. MÃ¡m pocit, Å¾e jsem nebyla
jejÃ- oblÃ-benkynÃ-, protoÅ¾e mÃ-sto, kam mÄ› poslala, a kterÃ© jsem samozÅ™ejmÄ›
nemohla odmÃ-tnout, pÅ™ipomÃ-nalo pracovnÃ- tÃ¡bor pro ztroskotance.

IntegraÄ•nÃ- centrum se dÄ›lilo na Ä•tyÅ™i oddÃ-ly:

1. KancelÃ¡Å™e â€“ To byla fiktivnÃ- pracovnÃ- mÃ-sta pro VIP
nezamÄ›stnanÃ©, kteÅ™Ã- mÄ›li jiÅ¾ zkuÅ¡enosti z kancelÃ¡Å™Ã- a jejich dennÃ- nÃ¡plnÃ- bylo
hrÃ¡t online Å¡achy, solitÃ©ra, sklÃ¡dÃ¡nÃ- papÃ-rovÃ½ch vlaÅ¡tovek, a ta muÅ¾skÃ¡ Ä•Ã¡st se
prostÄ› jen Å¡krÃ¡bala na koulÃ-ch.
2. DÅ™evaÅ™skÃ¡ dÃ-lna â€“ Zde se nachÃ¡zeli uchazeÄ•i se
zkuÅ¡enostmi z produkce, Ä•i z jinÃ½ch manuÃ¡lnÄ› zruÄ•nÃ½ch oborÅ¯ a jejich nÃ¡plnÃprÃ¡ce bylo pÅ™emisÅ¥ovÃ¡nÃ- dÅ™evÄ›nÃ½ch kvÃ¡drÅ¯ do krabic, kterÃ© putovaly dÃ¡le do
jinÃ½ch dÃ-len na zpracovÃ¡nÃ- sirek, dÄ›tskÃ½ch hraÄ•ek, Ä•i jen jako podpalovÃ© dÅ™evo.
3. KuchyÅˆ a jÃ-delna â€“ zde se nachÃ¡zeli uchazeÄ•i se
zkuÅ¡enostmi z gastronomie a pracovnÃ- nÃ¡plnÃ- bylo experimentÃ¡lnÃ- vaÅ™enÃ- pro
ostatnÃ- uchazeÄ•e z kurzu, Ä•i udrÅ¾ovÃ¡nÃ- jÃ-delny tak, aby splÅˆovala kulturu
stolovÃ¡nÃ-. Vzhledem k tomu, Å¾e spousta uchazeÄ•Å¯ neumÄ›la jÃ-st pÅ™Ã-borem, byla to
opravdovÃ¡ vÃ½zva. A aÄ• by se mohlo zdÃ¡t, Å¾e moje zkuÅ¡enosti mohly bÃ½t v tomto
oddÃ-le pÅ™Ã-nosem, moje opatrovnice mÄ› zaÅ™adila do jinÃ©ho oddÃ-lu a to do
nÃ¡sledujÃ-cÃ-ho:
4. Ãšklid â€“ toto bylo oddÄ›lenÃ- tÄ›ch nejvÄ›tÅ¡Ã-ch
odpadlÃ-kÅ¯. MÄ›lo na starosti Ãºklid celÃ© budovy, pÅ™edevÅ¡Ã-m pravidelnÃ© umÃ½vÃ¡nÃzÃ¡chodÅ¯ ve vÅ¡ech ostatnÃ-ch oddÄ›lenÃ-ch. NachÃ¡zeli se zde Å¾adatelÃ© o azyl, kteÅ™ÃneumÄ›li Ä•Ã-st a psÃ¡t, a byli z rÅ¯znÃ½ch koutÅ¯ svÄ›ta. DÃ¡le jste tam mohli potkat
â€žmomentÃ¡lnÄ›â€œ zaostalÃ©, kteÅ™Ã- mÄ›li dvoumÃ-stnÃ© IQ a s tÃ-m spojenÃ½ dÅ¯chod â€žna
hlavu.â€œ A v neposlednÃ- Å™adÄ› navrÃ¡tivÅ¡Ã- se zatracenci po ukonÄ•enÃ- vÃ½konu trestu.
Do tohoto oddÄ›lenÃ- jsem jakoÅ¾to neoblÃ-benkynÄ› zodpovÄ›dnÃ© osoby byla prÃ¡voplatnÄ›
pÅ™idÄ›lena bez moÅ¾nosti odvolÃ¡nÃ-.

MyslÃ-m, Å¾e nenÃ- nutnÃ© zdÅ¯razÅˆovat, Å¾e jsem se tak
nedobrovolnÄ› stala jednookou krÃ¡lovnou mezi slepÃ½mi a vzhledem k mÃ©mu intelektu
i v obrovskÃ© nevÃ½hodÄ›, neboÅ¥ jsem se stala velmi rychle nenÃ¡vidÄ›nÃ½m objektem,
kterÃ½ mezi nÄ› nepatÅ™il. DennodennÄ› jsem se sama sebe ptala, Ä•Ã-m jsem si to
zaslouÅ¾ila.

PÅ™i uvÃ¡dÄ›jÃ-cÃ-m pohovoru s Å™editelkou integraÄ•nÃ-ho
stÅ™ediska bylo nepÅ™Ã-mo naznaÄ•eno, Å¾e je nutno mi srazit hÅ™ebÃ-nek a moje
poÄ•Ã-nÃ¡nÃ- v tomto oddÄ›lenÃ- bude pÅ™Ã-snÄ› monitorovÃ¡no, coÅ¾ se odrazÃ- na pÃ-semnÃ©m
vysvÄ›dÄ•enÃ- po ukonÄ•enÃ- kurzu.
TakÃ© mi bylo zdÅ¯raznÄ›no, Å¾e nejsem lepÅ¡Ã- neÅ¾ ostatnÃ- a
mÃ¡m se tak podle toho chovat. Na to jsem Å™editelce velmi mile, ale dÅ¯raznÄ›
odpovÄ›dÄ›la, Å¾e si samozÅ™ejmÄ› nemyslÃ-m, Å¾e jsem lepÅ¡Ã-, neÅ¾ ostatnÃ-, ale v
porovnÃ¡nÃ- s mÃ½mi spolupracovnÃ-ky ovlÃ¡dÃ¡m tajemstvÃ- pÃ-sma, mÃ¡m Ä•istÃ½ trestnÃrejstÅ™Ã-k a umÃ-m zapnout praÄ•ku, coÅ¾ mÄ› automaticky posunuje o pÃ¡r Å¾ebÅ™Ã-Ä•kÅ¯ dÃ¡l,
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aÅ¥ chci, nebo nechci.
TÃ-m jsem si pochopitelnÄ› podepsala rozsudek â€žsmrtiâ€œ a
byla jsem pÅ™idÄ›lena opakovanÄ› na umÃ½vÃ¡nÃ- zÃ¡chodovÃ½ch rajÃ³nÅ¯.

Nebudu zdÅ¯razÅˆovat, Å¾e vÄ›tÅ¡ina obyvatelÅ¯ onoho
zaÅ™Ã-zenÃ- pochÃ¡zela z BalkÃ¡nu, Turecka Ä•i Indie, kde nenÃ- zvykem na zÃ¡chodÄ›
sedÄ›t, nÃ½brÅ¾ stÃ¡t na zÃ¡chodovÃ© desce v podÅ™epu. V pÅ™Ã-padÄ›, Å¾e tito uchazeÄ•i
majÃ- zaÅ¾Ã-vacÃ- potÃ-Å¾e, nachÃ¡zÃ- se tak obsah jejich stÅ™ev i na zdech a vÅ¡ude
kolem.

JÃ¡, rozhodnutÃ¡, Å¾e se nenechÃ¡m zlomit zlovÅ¯lÃ- dvou
zahoÅ™klÃ½ch bab, kterÃ© rozhodovaly o mÃ© budoucnosti, jsem povÃ½Å¡ila umÃ½vÃ¡nÃzÃ¡chodu na prestiÅ¾nÃ- zÃ¡leÅ¾itost. Do integraÄ•nÃ-ho zaÅ™Ã-zenÃ- jsem dochÃ¡zela v
elegantnÃ-m kalhotovÃ©m kostÃ½mu, ruce zaboÅ™enÃ© v gumovÃ½ch rukavicÃ-ch aÅ¾ po loket,
na botÃ¡ch jsem nosila plastovÃ© nÃ¡vleky a Ä•iÅ¡tÄ›nÃ- zÃ¡chodÅ¯ jsem dotÃ¡hla k takovÃ©
dokonalosti, Å¾e se o mÃ©m zÃ¡chodovÃ©m kouzlenÃ- se mluvilo Å¡iroko daleko.

Po pÅ¯l roce jsem dostala mimoÅ™Ã¡dnÄ› dobrÃ© pracovnÃohodnocenÃ-, kde nezapomnÄ›li zmÃ-nit mou nezlomnou vÅ¯li, peÄ•livost a pÅ™Ã¡telskou
povahu. PÃ¡r dnÃ- po opuÅ¡tÄ›nÃ- tohoto vzdÄ›lÃ¡vacÃ-ho zaÅ™Ã-zenÃ- jsem dostala prÃ¡ci v
jednom z nejlepÅ¡Ã-ch kasin ve Å vÃ½carsku.
NevÃ-m, zda mi vysvÄ›dÄ•enÃ- o prestiÅ¾nÃ-m umÃ½vÃ¡nÃ- zÃ¡chodÅ¯
pomohlo, ale dozajista vÃ-m, Å¾e kdyÅ¾ chce Ä•lovÄ›k nÄ›Ä•eho dosÃ¡hnout, musÃ- hodnÄ›
sklonit hÅ™bet, i kdyby na zemi bylo jen hovno.

VERONIKA, neskuteÄ•nÃ¡ divoÅ¡ka
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