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Ani Praha už není místem, kde prá-

ci najde opravdu každý. Ten, kdo 

chce pracovat třeba v  jiném obo-

ru a  za  podstatně méně peněz, prá-

ci najde. Ideální je, když není vyso-

koškolák po  škole, nebo žena kolem 

padesátky. Tak abychom nebyli tolik 

depresivní, práce sice je, ale jak pro 

koho. 

„Učit se! Učit se! Učit se!“ V tom měl Le-
nin jistě pravdu. Člověk vzdělaný a  lač-
ný po  vědomostech, bude pro společ-
nost zajímavější, než někdo, kdo jen 
líně sedí za pecí a nedělá nic. Proto jsme 
doma slýchávali: „Uč se, budeš se mít líp. 
Najdeš si dobrou práci, bude o tebe zá-
jem…“
Chyba lávky

Lukáš je mladý muž, který to v životě ne-
měl lehké. Maminka ovdověla a  o  dva 
kluky se starala sama. Lukáš s  brat-
rem i  jako velmi mladí kluci pomáha-
li, jak mohli. I  tím, že studovali a  dělali 
jí radost, že už brzy budou stát na vlast-
ních nohou. „Věděl jsem, že chci stu-
dovat ekologii. Vyrůstal jsem na  sídliš-
ti v Ústí nad Labem, ve městě, které dý-
chalo vzduch, co by se dal krájet. Už jako 
malého mě zajímala kultivace a  revitali-
zace krajiny, měl jsem rád chemii a učení 
mě bavilo. V 90. letech, kdy jsem vyrůs-
tal, to vypadalo, že ekologie dostane ze-
lenou a já se nikdy nebudu o práci bát.“ 
Chyba lávky. „Už během posledního roč-
níku vysoké jsem začal v Ústí hledat prá-
ci, obcházel jsem instituce, které mají 
něco společného s  ekologií, obnovo-
váním krajiny, likvidací odpadu… Všu-
de jsem klepal marně. Odpověď zněla, 
přijďte až po promoci, zatím vám nemů-
žeme nic slíbit. Po promoci jsem dokon-
ce s sebou nosil diplomku na téma Můj 

domov krásnější, aby bylo jasné, že chci 
pomáhat místu, kde jsem doma, a  od-
kud nechci za prací utíkat.“
Nemáte praxi!

„Nikam mě nevzali. Prý nemám dost 
praxe. Nestačilo ani to, že jsem se v uply-
nulých letech podílel na  konkrétních 
projektech, které byly v  praxi využity. 
Nevěděl jsem, co mám dělat. Maminka 
mi doslova upekla buchty a řekla: „Luká-
ši, Praha není daleko, tam práci najdeš, 
zkus to.“ Nechtělo se mi, ale nechtěl 
jsem chodit na úřad práce a každý týden 
slyšet, že práce pro mě prostě není. Ne-
chápal jsem to. Ale nemohl jsem být zá-
vislý na mamince…“
Světýlko na konci tunelu

„Proč jste nehledal práci v  Ústí? zazně-
lo v  mnoha fi rmách, které jsem v  Praze 
obešel. „Mé odpovědi nevěřili, a tak jsem 
šel o dům dál. Poslal jsem asi 200 životo-
pisů, zaevidoval se na všechny pracovní 
internetové portály, každý den od  rána 
sedím na  internetu a  hledám práci, pro 
kterou jsem tak rád studoval. Škola mě 
bavila a věřil jsem, že když se dost nau-
čím a budu chtít pracovat, tak práci na-
jdu.“
Konkursy

„Nikoho jsem v Praze neznal. Když jsem 
viděl v  novinách inzerát na  pozici, kde 
jsem vše splňoval, nelenil jsem a přihlá-
sil se na  konkurs. Někdy mě vlídně při-
jali, někdy i  vyslechli, a  pak jsem dostal 
po 14 dnech vyrozumění, že lépe vyho-
věl jiných uchazeč. Když mi začaly cho-
dit automatické odpovědi na  můj e-
-mail, že bohužel nesplňuji požadavky, 
a  když to přišlo každý den pětkrát, byl 
jsem na  tom špatně a  hledal už chybu 
v sobě.“
Budu popelářem!

„Napadla mě spásná myšlenka. Při-

hlásím se k  popelářům 
a  budu v  oboru a  ča-
sem v  té velké odpado-
vé fi rmě najdu práci, kte-
rou hledám. Oni uvidí, že 
umím pracovat. Odpo-
věděl jsem na  několik in-
zerátů a  radostně čekal, 
že už brzy budu mít prá-
ci.“ Lukáš se těšil, že tohle 
musí vyjít. „Odepsali mi. 
Vážený pane, bohužel ne-
splňujete podmínky vý-
běrového řízení na  pozi-
ci, kterou jsme již obsadili 
vhodnějším kandidátem. 
Volal jsem kamarádům, 
že končím. Práci nenajdu 
a mám depresi z toho, že 
nic neumím. Byla to dlou-
há noc, vypil jsem vše, co teklo a na kon-
ci kocoviny mi došlo, že místa sice jsou, 
ale ta co hledám, jsou předem dobře 
rozdaná a na ty ostatní nemám. Tedy ne-
můžu být v Praze ani popelář. Tudy ces-
ta nevede.“
Žiju ze dne na den a čekám na zázrak

„Beru všechny brigády a  stále hledám, 
jsem 2 roky po škole a nejsem nic. Kdy-
by mě někdo chtěl zaměstnat, budu rád 
a  nemám přemrštěné fi nanční podmín-
ky. Umím žít s  málem. Stačil by mi plat 
tak 15-17 000 měsíčně hrubého. Je mi 
26 let a moc bych chtěl něco dokázat.“
Uvidíte nejen příběh Lukáše, ale i  jiné-
ho absolventa, Jardy, který také hledá 
práci. I portrét 50leté Hanky, která přišla 
o práci, o manžela a musela se postarat, 
aby se uživila i  po  padesátce, kdy fi rmy 
už o  takové ročníky nemají zájem. „Jed-
noho dne mi manžel řekl, že už se mnou 
nemůže žít, rozvedli jsme se a  já zůsta-
la s  holkami sama. Bylo mi zle, dopadl 

na mě věk, viděla jsem svůj život temně. 
Jenže jsem bojovník. Nic jiného mi ne-
zbývalo, než se postavit v životě před re-
alitu, kterou zažívá nejedna žena po čty-
řicítce. Ještě, že jsem měla dobrou práci 
v nadaci, připadala jsem si užitečná, a to 
mi pomáhalo. Holky dospěly a  jednou, 
bylo to před Vánocemi, za  mnou přišla 
vedoucí a dala mi výpověď. Místo dosta-
la mladší, perspektivnější. Na prahu no-
vého roku jsem si připadala opuštěná, 
neschopná, ale naděje umírá poslední… 
Co udělala, jak si poradila. Co může nám 
všem doporučit, jak neztrácet naději?
Tyto příběhy uvidíte v pořadu Suma su-

márum aneb Kde jsou mé peníze v ne-

děli 1. dubna od 18:55 hod na ČT 2.
Více na: www.sumasumarum.cz 
www.sumasumarum.eu a 

Co dělat, když přijdu o práciCo dělat, když přijdu o práci

Knihu můžete zakoupit ve vybraných 
OD Kaufl and, které mají v nabídce sortiment knih.

Na co si dát pozor při rozvázání pracov-

ního poměru?

Důvod rozvázání pracovního poměru má 
přímý vliv na odstupné a podporu v ne-
zaměstnanosti. V případě rozvázání pra-
covního poměru dle ustanovení paragra-
fu v52, písmena a, b, a c – jedná se o or-
ganizační změny a v tomto případě náleží 
zaměstnanci odstupné dle délky zaměst-
nání u zaměstnavatele – do 1 roku 1x ná-
sobek platu, do dvou let 2x násobek pla-
tu, 2 roky a více 3x násobek platu. Výpo-
věď v tomto případě dává vždy zaměstna-
vatel. V tomto případě může být sepsána i 
Dohoda o rozvázání pracovního poměru, 
ale musí být zde uveden důvod – organi-
zační změny a nárok na odstupné! Pokud 
zaměstnanec rozváže pracovní poměr vý-
povědí ze strany zaměstnance nebo doho-

dou bez udání důvodů, vzniká mu od za-
čátku nárok na podporu v nezaměstna-
nost ve snížené sazbě 45%, a to již od po-
čátku vzniku nezaměstnanosti. V případě, 
že zaměstnanci vznikne nárok na odstup-
né, nemá po dobu, na kterou bylo odstup-
né vyplaceno, nárok na podporu v neza-
městnanosti.

V  barevně ilustrované knížce 

na  děti čekají nejznámější lido-

vá říkadla: třeba Šiju boty, Paci, paci, 

Vařila myšička kašičku, Byl jeden do-

meček, Šel Janeček na  kopeček, Ože-

nil se mraveneček. Nejmenší čtená-

ři a  jejich rodiče a  prarodiče tu na-

leznou i  písničky a  jednoduché po-

hádky, jako je ta O Budulínkovi nebo 

O  kůzlátkách. Kniha je určena k  pro-

hlížení, předčítání, k nácviku správné 

výslovnosti a recitace i k prvnímu sa-

mostatnému čtení

Odpovídá PhDr. Zdeněk Starý, Odpovídá PhDr. Zdeněk Starý, 
vedoucí realizačního týmu COFET, a. s.

Milada Motlová: Milada Motlová: 
Česká říkadla, písničky a pohádkyČeská říkadla, písničky a pohádky
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Míša Dolinová: „Kdybych přišla o práci, bylo by to 
zlé, mám dospívající holčičky, pořád něco potře-
bují, mám hypotéku na  bydlení a  to by byl další 
problém. Asi bych hledala práci i mimo obor, pro-
stě bez práce se žít nedá a moc lituju lidi, kteří se 
do takové situace dostali.“
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