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„Skutečnost, že si u nás klienti domlou-
vali schůzky v prostorách recepce, pracovali 
na počítačích - a to vše za provozu našich 
dalších aktivit, nás přivedla k myšlence 
poskytnout prostor v klidném a diskrétním 
prostředí “, řekla Lucie Hejcmanová, jedna 
ze zakladatelek rodinného klubu Pohoda pro 
každého. Když ona a další maminky klub za-
kládaly, vedla je k tomuto kroku především 
skutečnost, že místní školky měly přeplněné 
kapacity. Nejen ony potřebovaly další instituci, 
která by mohla pohlídat jejich ratolesti. Obliba 
klubu mezi místními rodiči postupně stoupala 
a dnes kromě hlídání dětí nabízí pestrou škálu 
služeb také pro dospělé - od pedikúry, ma-
nikúry, pilates až po fotoateliér.

S rostoucí oblibou klubu však podni-
kavé zakladatelky zjistili, že si mnoho rodičů 
a klientů do Pohody nosí svojí práci nebo si 
zde dokonce domlouvají schůzky. Paní Hejc-
manová s kolegyněmi promptně zareagovaly 
a zřídily právě pro pracující klienty prostor, kde 
si mohou svojí práci v klidu a v technicky vy-
baveném prostředí udělat. Jak tedy ona Hodi-
nová kancelář vlastně funguje? „Je to vybavená 
kancelář, kterou si můžete dle svých potřeb pro-
najmout, a to třeba na určitý den v týdnu nebo 
i v určitou hodinu. Můžete si zde domlouvat 
schůzky nebo v klidu pracovat, zatímco my Vám 
hlídáme děti. Samozřejmostí je i káva a možnost 
občerstvení,” vysvětlila Hejcmanová.

 Na jaře tohoto roku se v klubu navíc 
konal vzdělávací seminář, který zorganizovalo 
občanské sdružení Centrum podpory pod-
nikání Praha, o.s. (CPPP) a své akti-vity na něm 
představil jeho švédský partner, stockholmská 
coworkingová kavárna Coffice. „Myšlenku 

hodinové kanceláře jsme již měli, každopádně 
informace od již fungujícího coworkingového 
centra ve Švédsku pro nás byly přínosné 
a motivovali nás k jejímu uskutečnění,“ pot-
vrdila přínos semináře Hejcmanová. CPPP 
postupně navštívilo několik mateřských 
a rodinných center ve Středočeském kraji, kde 
právě se švédským Cofficem představovalo 
možnost spojit coworking s aktivitami klasick-
ého českého mateřského centra. Představení 
nápadu tvořilo jednu z částí mezinárodního 
projektu „Nové vize coworkingu jako cesta 
k posílení pracovních příležitostí žen“. „Jsme 
rádi, že jsme inspirovaly majitelky Pohody pro 
každého k pokusu o rozšíření jejich podnika-
telských aktivit. V rámci školičky a herny je tato 
kancelář výborným doplňkem pro zaměstnané 
maminky, ale i tatínky,“ řekla k tomu hlavní 
metodička projektu, Petra Verflová z CPPP.

Jestli se tento fenomén rozšíří mezi 
další česká mateřská a rodinná centra, 
zůstává otázkou. Již nyní ale můžeme říci, 
že v sobě coworking skýtá potenciál pro 
rodiče, kteří chtějí podnikat již na mateřské 
resp. rodičovské dovolené. A nejen pro ně. 
Jak ostatně říká sama Lucie Hejcmanová: 
„Coworking není zajímavý jen pro rodiče 
navštěvující mateřská centra, ale hlavně pro 
další širokou veřejnost“.

Projekt „Nové vize coworkingu jako ces-
ta k posílení pracovních příležitostí žen / 
CZ.1.04/5.1.01/77.00224“ je financován 
z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.

Marek Bartoš

Více informací najdete na: www.cppp.cz 
a www.podnikanijereseni.cz
Nebo nás kontaktujte na:
Regionální a projektová kancelář Kladno
Ctiborova 3091, 272 01 Kladno
tel: +420 312 610 103
e-mail: bartos@cppp.cz, www.cppp.cz

V Králově Dvoře otevřel rodinný klub coworkingovou kancelář
Fenomén coworkingu, neboli sdílené kanceláře, se nešíří jen ve velkých českých městech, ale postupně si razí 

cestu i do menších obcí. Jednou z nich je i Králův Dvůr v berounském okrese. tam nedávno maminky z rodinného klubu 
Pohoda pro každého otevřely „hodinovou kancelář“, kterou si kdokoliv může pronajmout na libovolnou dobu a udělat 
si svojí práci. Klub Pohoda pro každého se inspiroval také mezinárodním coworkingovým projektem občanského 
sdružení Centrum podpory podnikání Praha, o.s. a jeho švédským partnerem.

O Četnických 
humoreskách
S duchovním otcem oblíbeného televizní-
ho seriálu Četnické humoresky a autorem 
mnoha knih s četnickou tematikou Micha-
lem Dlouhým se můžete sejít v berounské 
knihovně v sobotu 23. listopadu od 17:00. 
Vstup volný.


