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TEREZA KOHOUTOVA:
oBJEDNÁVKU HLÍDAN j zn KAŽDou GENU NEPŘIJMU

,,Je znát, že jsem máma. VŽdycky jsem si mys|e|a, že dokáŽu být
směrem ke k|ientům empatická, a|e dokud jsem se sama mámou
nesta|a, nezna|a jsem to,,, směje se Tereza Kohoutová ze Vče|né. Má
na k|íně sedmiměsíční EIišku. Sedíme v pokoji, který je současně ce|ým
bytem. V rohu naproti je poČÍtač. Odkud Tereza řídí prosperující h|Ídací
agenturu Teja.

Zača|a jako studentka, kdyŽ sama chodi|a h|ídat děti známým, pozdě.
ji známým známých. Nabídek mě|a to|ik, Že zača|a zapojovat i da|šÍ
studentky. Dnes zprostředkuje h|ídání v ce|ých jiŽních Čechách.

,,Mám sice nějaká interní pravid|a, sm|ouvy, ceník, ale je to VŽdy
na konkrétním přáník|ienta a na vzájemné domIuvě,,, naznačujeTereza.
,,Chůva dochází do domácnosti, a|e také vyzvedává ze ško|ky, ze ško|y,
doprovází na krouŽky. V tomto směru není ani věkové omezení, Mě|i jsme
dokonce i 1 5|etého kIuČinu. Tady tedy neš|o o k|asické h|ídání, a|e o to,
Že hoch stá|e sedě| doma u počítače. TakŽe mě| chůvu - staršího kama-
ráda - studenta, který ho vytáh| ven sportovat a podobně,,,vypráví.

"Spodní hranice je většinou oko|o jednoho roku' Pokud by maminka
v šestinedě|í potřebova|a napřík|ad Vyřídit jednání na úřadech, zá|eŽe|o
by pochopite|ně na konkrétních podmínkách,' dodává. Stejné je to
napřík|ad s poŽadavkem na cizojazyčně hovořící chůvy' ,,Co jsem a|e
neby|a schopna zajistit, by|a chůva, která by p|ně mluvi|a španě|sky'
K|ienti mě|i oslavu narozenin a pozvaIi právě i španě|sky hovořící rodinu
s dětmi,,, Vy|íčiIa'

Stejný postup má při přijímáníchův. ,,Dám na prvnídojem. Zájemci
pochopite|ně vyp|ní dotazník, při|oŽí motívační dopis, dok|ady o vzděIá.
ní. A|e co je p|atné, kdyŽ ho|ka má zdravotně sociá|ní faku|tu s Vyzna-
menáním, státnici ze dvou jazyků, je hezká, mi|á, ochotná, všechno,
ale má tetování, piercing a fialové dredy. Musím se s nís těŽkým srdcem
roz|oučit, protoŽe musím dát na to, koho chtějí k|ienti. Sejně tak přišIa
na pohovor paní ve středních |etech. To by by|o v pořádku, nebýt toho,
Že by|a hrubě neupravená. Nedovedu si představit, Že by takh|e je|a
ke klientovi." dodala.

Tereza Kohoutová je momentálně na mateřské dovo|ené a studuje
etiku. ,,VeImi mi to otevírá da|ší cesty, da|ší moŽnosti,', naznačuje
rozšíření nabídky sluŽeb..

(Pokud byste potřebovali hlídání nebo naopak
hledáte přiqýdělek, více informací naleznete

na wvvw. a ge ntu ratei a. cz. )

Tereza trvá na osobnÍ schůzce
s k|ienty. ,,Dám na svou intuici

a snažím se nabídnout chůvu,
který by sp|ni|a - pod|e mne
- jejich poŽadavky. Někdo
čeká spíše peČovateIku -
babičku, jiný ocenÍ právě
akt ivní mIadou hoIku,,,
vysvět|i|a. ,,Někdy se sama
spletu a klienti si vyberou
přesný opak toho, co jsem
tip|a,,' směje se,, Pokud
aIe nároky převyšují naše
moŽnosti nebo prostě z kIi.
entů nemám dobrý dojem,

prostě se nemůŽeme
shodnout, objednávku za

kaŽdou cenu nepřijmu.,,

GAPLíK VYzKoUŠru
Kalendář s fotografiemi vašich dětí na všechny způsoby si
již určitě jako dárek pro své b|ízké pořídi| kaŽdý. Zkuste to
a|e se sadou hracích karet! Krá|ovna bude maminka, krá|
tatínek a jako eso dop|níte určitě nějakou hodně vtipnou
fotografii vašich potomkŮ| (Více na mimibazar.cz/bobikas)

NABIDKA OD CAPLIKA
...pÍo babičku' dědečka' maminku, tatínka atd.
Čtenáři časopisu Cap|ík, mají moŽnost objednat si ka|endář z v|astních
fotoqrafií za mimořádnou Genu. Formát A4 (2.l0x297mm, 13|istů)

jiŽ od cena 199,-Kč. Formát A3 (297x420mm, 13 |is-
tů) jiŽ od 295'-Kč. B|iŽší informace na te|efonu

603143 284 nebo na e-mailu psi@elsatnet.cz

MAGAzÍN MATEŘsKÉHo cENTRA  cAPLÍK


