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Jak do&scaron;lo k tomu, Å¾e jsem se ocitla na mateÅ™ské, vám vyprávÄ›t nebudu, jednak si to v&scaron;ichni umíte
pÅ™edstavit, druhak je kudlanka Ä•asopis pro slu&scaron;né... Ale pÅ™esnÄ› to, co v&scaron;ichni znáte, jsem podnikala i já
a tak se stalo, Å¾e jednoho docela o&scaron;klivého lednového dne pÅ™ed tÅ™emi roky jsem na svÄ›t pÅ™ivedla svou první d
Nikol a stala se tak oficiálnÄ› matkou.
KdyÅ¾ jsem odcházela na mateÅ™skou, nebylo mi dost dobÅ™e jasné, jak to tam beze mne zvládnou a byla jsem
pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e maximálnÄ› po roce se vracím &bdquo;do procesu", protoÅ¾e jsem si nedovedla pÅ™edstavit , Å¾e b
bez mé osoby nekrachla a druhak to, co já budu celé dny doma s tím piskoÅ™em dÄ›lat. Tatínek dÄ›Å¥átka byl zaúkolován,
aby mi zajistil pÅ™ipojení na internet, abych v tom domácím prostÅ™edí byla alespoÅˆ ve virtuálním kontaktu se svÄ›tem a
pouÅ¾ívala slovník dospÄ›lých lidí.
BohuÅ¾el nebo bohudík nejsem pÅ™íznivcem tzv. slepiÄ•ích sletÅ¯ maminek s koÄ•árk
námÄ›stí, takÅ¾e jsem vyráÅ¾ela spí&scaron; za mÄ›sto do pÅ™írody. StaÄ•ily mi náv&scaron;tÄ›vy u dÄ›tského lékaÅ™e, kd
maminky v krouÅ¾ku probíraly to, kolikrát jejich mrÅˆousek kakal, kolikrát blinkal, kdy jdou na kyÄ•liÄ•ky a kaÅ¾dá se snaÅ¾ila
pÅ™esvÄ›dÄ•it ty druhé, Å¾e to její dítÄ› je naprosto geniální ve vývoji. Moje Ä•tyÅ™mÄ›síÄ•ní dcera byla celkem bezproblémo
spala a i jinak se chovala jako kaÅ¾dé prÅ¯mÄ›rné dítÄ› a já se doma pomalu zaÄ•ínala nudit.
Jednou jsem otevÅ™ela inte
dostala spásný nápad : &bdquo;Zkusím si sehnat práci na doma, proÄ• bych se mÄ›la doma nudit zadarmo?". Ten, kdo to
kdy zkou&scaron;el, ví, jaký to mÅ¯Å¾e být problém. Nadepisování a lepení obálek - podvod ( nebo past na jazyk),
pÅ™episování textÅ¯ - v dobÄ› kopírek - blbost. Tak jsem bloumala a procházela nabídky a narazila na jednu, co mÄ› aspoÅˆ
trochu zaujala a Å™ekla si, proÄ• to nevyzkou&scaron;et. KdyÅ¾ to nepÅ¯jde, vÄ›&scaron;et se nebudu. Jednalo se o
spolupráci s Ä•eskou firmou, vyrábÄ›jící jabloneckou biÅ¾uterii. Nikdy jsem nebyla ten správný &bdquo;prodejní typ" a
podomní prodejce ze srdce nesná&scaron;ím.
NejdÅ™ív jsem nesmÄ›le obrazila známé s katalogem a zaznamenala první
drobné úspÄ›chy. Å˜íkala jsem si: &bdquo; Super, i kdybych mÄ›la vydÄ›lat jen na plíny, tak to bude bezva". Ne, Å¾e by mÄ›
mateÅ™ství nenaplÅˆovalo, ale jsem Ä•lovÄ›k, který potÅ™ebuje neustále nÄ›co dÄ›lat, chce nÄ›Ä•eho dosáhnout a chtÄ›la jse
nÄ›jaké odreagování od denního stereotypu.
Zanedlouho jsme shledali, Å¾e mÄ›stský vzduch nám uÅ¾ moc nevoní a zatou
po klidném Å¾ití v domeÄ•ku na vesnici; tak jsme si jeden takový vybrali a pÅ™ed pÅ¯lroÄ•ními narozeninami Nikol nastalo velk
stÄ›hování.
PÅ™ibyl i dal&scaron;í Ä•len na&scaron;í rodiny - rhodezský ridgeback, &scaron;tÄ›Åˆátko Dasty.
TakÅ¾
dÄ›tiÄ•ky: kojenec Ä•lovÄ›Ä•í a miminek psí... HroznÄ› ráda vzpomínám na tu dobu. Bylo léto, na zahradÄ› na zemi se na dece
protahovalo a vrnÄ›lo dítko a vedle nÄ›j malá chlupatá psí koule. JednoznaÄ•nÄ› oba mÄ›li upÅ™ímnou radost z pÅ™ítomnosti
druhého.
PÅ™íjemný Å¾ivot na klidné vsi byl ale ten tam v okamÅ¾iku, kdy nám pÅ™ivezli prvních 20 metrákÅ¯ uhlí ...
po leto&scaron;ní zimÄ› uÅ¾ nemÅ¯Å¾u ani vidÄ›t hrablo na sníh. Jinak, i kdyÅ¾ odchovaná panelákem, s gumáky jsem se sÅ¾
velmi rychle. Tak poklidnÄ› plynul ná&scaron; Å¾ivot, dítko rostlo, maminka mÄ›la spojení se svÄ›tem prostÅ™ednictvím intern
a pomalu ale jistÄ› se její práce zaÄ•ínala zúroÄ•ovat. Mezitím jsme taky s drahou poloviÄ•kou stvrdili ná&scaron; svazek
oficiální cestou.
A pak nastal ten pravý Ä•as, kdy jsme si Å™ekli, Å¾e by bylo fajn, mít pro Nikolku parÅ¥áka a jali se tedy
vÄ›novat té pÅ™epÅ¯vabné Ä•innosti ohlednÄ› vzniku dal&scaron;ího potomka. ZadaÅ™ilo se, a v prosinci 2009 se nám narodi
Sofie. Okolí si z nás dÄ›lá teÄ• legraci a naráÅ¾ky, Å¾e bychom si mÄ›li dopÅ™ád je&scaron;tÄ› &bdquo;do tÅ™etice koneÄ•n
chlapeÄ•ka"; je to fakt, Å¾e to posloucháme dost Ä•asto.
Já jsem ale ráda, Å¾e mám tyhle dvÄ› krásné draÄ•ice.
A jak t
skloubit, kdyÅ¾ máte na krku dvÄ› dÄ›ti, domácnost, psa, barák, práci a manÅ¾ela vÄ›Ä•nÄ› v práci? Asi podle hesla: Kdo chce
hledá zpÅ¯soby. Kdo nechce, hledá dÅ¯vody. Tak si Å™íkám - co mi dala mateÅ™ská dovolená? Poznání, co je to být
matkou a milovat své dÄ›ti.
Poznání, Å¾e mÅ¯j zamÄ›stnavatel nezkrachoval, i kdyÅ¾ já jsem doma jiÅ¾ více neÅ¾ tÅ™
jsem moÅ¾nost díky práci, které se souÄ•asnÄ› vÄ›nuji, poznat velké mnoÅ¾ství lidí a získat nové pÅ™átele. NauÄ•ila jsem se
více trpÄ›livá a pomalu si jít za svým cílem. Pronikla jsem také postupnÄ› do tajÅ¯ tvorby webových stránek, roz&scaron;iÅ™uji
si nové obzory. A pochopitelnÄ›, pouÅ¾ívám i jiná slova neÅ¾: hami, papi, kaki, pápá, bác.
I kdyÅ¾ máme dvÄ› dÄ›ti, dvÄ› auta a hypotéku na barák, jsem ráda, Å¾e nemusíme Å™e&scaron;it existenÄ•ní problémy, Å
nemusím Å™e&scaron;it, zda dítÄ›ti koupím jogurt za 14 KÄ•, nebo nÄ›jaký no name za 4 KÄ•, protoÅ¾e výdÄ›lek z mé práce
docela pÅ™íjemnÄ› doplÅˆuje domácí rozpoÄ•et . I tak se dá trávit volný Ä•as na MD. Ne&scaron;idím dÄ›ti ani domácnost,
pracuji vÄ›t&scaron;inou veÄ•er a mohu upÅ™ímnÄ› Å™íct, Å¾e mÄ› má práce velmi baví, naplÅˆuje a dÄ›lám ji srdcem.
I
mÄ› spí&scaron; zábava, i kdyÅ¾ vedlej&scaron;ím produktem je pÅ™íjem navíc. Po ukonÄ•ení MD plánuji návrat do svého
zamÄ›stnání. Ale nebudu se vracet donucena z finanÄ•ních dÅ¯vodÅ¯, ale protoÅ¾e chci a to je velký rozdíl. Je mi líto maminek,
které se po roce, dvou vrací do svého zamÄ›stnání, protoÅ¾e je tlaÄ•í finance. V&scaron;ak mi pÅ™i dne&scaron;ní vý&scaron;
rodiÄ•ovského pÅ™íspÄ›vku a vý&scaron;i výdajÅ¯ na Å¾ivobytí vychází , Å¾e se nedá spolehnout jen na sociální systém, ale
pouze a jenom na sebe.
Mám také skvÄ›lého partnera, který mÄ› od samého zaÄ•átku velice podporoval a tímto mu dÄ›kuj
protoÅ¾e bez jeho pomoci a podpory by to bylo komplikovanÄ›j&scaron;í. DÄ›kuji i Daniele, Å¾e mi dala na svém webu prostor
pro vyjádÅ™ení &bdquo; pracující matky".

A pokud byste se chtÄ›li/y podívat, Ä•ím se zabývám, je to tohle.
&Scaron;tÄ›pánkaNu, a pro Ä•tenáÅ™ky a Ä•tenáÅ™e kudlanky nabízím desetiprocentní slevu.

http://www.kudlanka.cz
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