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Změnili profesi. A jsou šťastní
Počet lidí, kteří v polovině života – nebo i dřív – zjistí, že se minuli povoláním, roste. Mají pocit, že práce
už je nenaplňuje, že nemá smysl. A tak se vydají do neznámého terénu – manažerka se dá na design,
fotograf začne chovat kozy, vědec vyrábí kytary. A všichni tvrdí: teď jsem šťastnější.
KLÁRA SMOLOVÁ

J

eště před šesti lety se Marcela Bartáková (40) oblékala do byznys kostýmků
a střídala manažerské pozice. Dnes navrhuje interiéry. Design nikdy nestudovala, ale
zakázky se jí jen hrnou. Pro své
nové povolání je téměř chodící reklamou: i na jejím oblečení je vidět, že s barvami a materiály umí
kouzlit. A když vidíte byty, které
zařizovala, těžko věříte tomu, že to
dělá teprve šest let.

„Chlapský“ byznys
K práci s materiály a barvami –
tedy vlastně k designu – přitom
Marcela tíhla už od dětství. Sama
si šila oblečení, každý měsíc přestavovala svůj pokoj a během studií
předváděla a fotila módu. Jenže dostat se na studium designu byl za totality problém, a tak místo toho absolvovala zlínskou Fakultu ekonomie a managementu Vysokého učení technického v Brně.
Téměř deset let pak pracovala na
nejrůznějších manažerských pozicích: jako marketingová ředitelka
společnosti vyrábějící protisluneční techniku, pak restrukturalizovala společnost, která se zabývala výrobou leteckých prvků. Pro firmu,
která vyráběla průmyslové tiskové
jednotky, našla nové odbytiště v zahraničí, jindy zase pomohla společnosti, jež rekonstruuje činžovní
domy, etablovat se na místním
trhu.
Všechny tyto pozice měly jedno
společné – byl to takzvaný chlapský byznys.
„Pracovala jsem v technických
oborech, kde převládali muži. Musela jsem se jim přizpůsobit a velmi tvrdě dokazovat, že jsem dobrá.
Pracovala jsem i osmnáct hodin
denně, včetně víkendů,“ vzpomíná
Marcela.
Pak dostala práci v Praze, koupila tu byt a pustila se do jeho rekonstrukce. A zjistila, že ji to nesmírně
baví.
Zhruba ve stejné době přišel ještě jeden impuls ke změně: jejích
schopností zneužila společnost, která nedodržela dohodu. „To mě nakoplo. Uvědomila jsem si, že někomu neustále rozvíjím byznys, vydělávám jim peníze, tak proč bych to
nedělala sama pro sebe? Navíc
jsem se cítila vyprahlá a bez energie. Potřebovala jsem změnu,“
říká.
„Rekonstrukci svého bytu na
Smíchově jsem si celou navrhla
sama – včetně nábytku a všech detailů. Otiskli o něm reportáž v časopise o bydlení a v reakci na něj začali lidé volat. Nejdřív to byla sem
tam nějaká rekonstrukce koupelny
nebo pokoje, postupně se to ale rozbíhalo a já začala realizovat celky
– byty a domy.“ S podnikáním už
ostatně nějaké zkušenosti Marcela
měla: v 90. letech vlastnila v Brně
necelé dva roky modelingovou
a eventovou agenturu.
I dnes s odstupem šesti let připouští, že začátky v Praze nebyly
lehké. „Začínala jsem od nuly v cizím městě. Měla jsem jen svůj sen
a také dar od boha – velkou představivost. To ostatní jsem si teprve
musela vybudovat – kontakty, záze-

Potřebovala jsem změnu. Přestože
Marcela Bartáková vždycky tíhla spíš
k designu, vystudovala management
a do 34 let se jím živila. Před šesti
lety přestala pracovat pro jiné a začala dělat to, co ji baví – zařizovat interiéry, jako například tento pražský byt.
Foto LN – Viktor Chlad

mí, naučit se pracovat s počítačovým architektonickým programem.“
Naštěstí mohla Marcela čerpat
ze zkušeností nabytých v předchozích zaměstnáních: sestavování rozpočtů, nabídek i vyjednávání s klienty zvládala hravě. Změna se vyplatila – dnes může říct, že práce je
její hobby, i když někdy začíná
v pět ráno a končí ve dvě v noci.
Věční hledači
Proč se vlastně člověk rozhodne
k tak zásadnímu obratu ve svém životě a zcela změní svou profesní
dráhu? „Změna oboru je většinou
spojena s jedním z několika faktorů. Může být třeba východiskem
z nezaměstnanosti nebo snahou od
základu změnit svůj život, když
chceme udělat tlustou čáru za nějakou etapou a začít jinak,“ vysvětluje psycholožka Iveta Sigmundová,
která se specializuje na psychologii práce.
„Občas se také setkávám s lidmi, kteří se profesně stále hledají.

Příčin může být několik: od špatné
adaptace až po neschopnost přiznat
si své skutečné možnosti a předpoklady pro určitý druh práce.“
Někteří lidé zase nemají rádi zajeté koleje a mají nutkání pořád budovat něco nového. Rozjedou firmu, ale jakmile adrenalin vyprchá
a dostaví se rutina, už se pouštějí
do něčeho úplně jiného. V silně zátěžových profesích zase může dojít
k vyhoření a ke ztrátě smyslu z práce.

Pracuju sedm dní
v týdnu, výdělky
nejsou kdovíjaké.
Ale jsem šťastný.
Kdyby to bylo
o trošku lepší, už by
to bylo k neunesení.

Z fotografa sedlákem
Přesně to se stalo Pavlu Štěpánkovi
(46). „Nikdy jsem nechtěl být ničím jiným než fotografem,“ vypráví o své životní cestě. Byl jím téměř dvacet let: od poloviny 80. let
žil v Německu a pro cestovní kanceláře a časopisy o cestování fotil
ty nejkrásnější scenérie po celém
světě. Práce, o níž si mnozí mohou
jen nechat snít.
V létě roku 1995 fotil zrovna ve
Slovinsku, ale práci mu kazil nepřetržitý déšť.

Biofarmář Pavel Štěpánek

„Nemohl jsem dokončit focení,
tak jsem se místo toho vydal navštívit Vídeň. Cestou všude pršelo, ale
někde u Lince jsem zpozoroval
v dáli na obzoru konec těžkých
mraků. Vydal jsem se tím směrem,
chtěl jsem za sluncem. Tak jsem
dojel na Šumavu, kterou jsem neznal, a byl jsem unesen nádhernou,
divokou přírodou,“ vysvětluje Pavel.
Dostal se až do vesničky Slunečná a to místo si zamiloval. V dalších měsících se sem v myšlenkách
neustále vracel a začal přemýšlet
o tom, jestli by bylo možné se ve
Slunečné usadit. Nakonec našel stavení, které bylo určeno k demolici.
Netrvalo dlouho a Pavel držel
v ruce kupní smlouvu. Šest let na
Šumavu dojížděl z Kolína nad Rýnem, kde dál pracoval jako fotograf, a dům postupně rekonstruoval. Pořídil si první dvě kozy a začal studovat literaturu o hospodaření. A přicházely první pochybnosti
o tom, co dělal až dosud.
„Najednou jsem v tom nesmysl-

ném kolotoči zdánlivě smysluplných věcí přestal vidět smysl své
práce,“ vzpomíná Pavel.
V roce 2000 se pak definitivně
rozhodl: jeho domov bude Slunečná.
„Zpočátku jsem si vůbec nemyslel, že budu zemědělcem. Jen
mi učarovala malebná krajina. Za
to, že jsem dnes sedlákem, mohou
místní zemědělci. Nechtěl jsem,
aby mi výhled na rybníček a kostelík něčím zastavěli, tak jsem ty
čtyři hektary louky před domem
koupil a pronajal jim je za symbolickou cenu. Ale nelíbilo se mi,
jak s nimi hospodaří, tak jsem se
do toho pustil sám,“ popisuje, jak
se dostal k zemědělství.
Dnes chová Pavel Štěpánek
80 koz, 100 ovcí, 20 krav, spoustu
drůbeže a rodinu oslů. Doufá, že
jednou přibudou i koně. Farma denně vyprodukuje 40 až 50 litrů mléka a Pavel vyrábí i sýry. K farmě
patří i penzion s osmi apartmány,
které přes sezonu bývají plné.
Pokračování na straně II

