


Itohle se mi stalo I

.•..
ahle energická žena se
před dvěma lety
rozhodla prorazit jako
asistentka, která
pracuje na vlastní pěst.
"T ahle práce vyžaduje

odhodlání, ráznost, důvěru, loajalitu
a hlavně dřinu. Vystudovala jsem
Metropolitní univerzitu v Praze a už
během studia hodně cestovala, pracovala
a učila se cizí jazyky. Když jsem po
promoci nastoupila na Českou poštu,
záhy jsem pochopila, že mě stabilní
místo se stravenkami úplně nenaplňuje.
Definitivní rozhodnutí pak padlo
o Vánocích 2009, kdy jsem si řekla:
,Tohle přece nechceš dělat do konce
života?!' Vytvořila jsem si proto nabídku
asistentských služeb a založila vlastní
živnost. Brzy jsem získala americkou
klientku - mladou, sebevědomou ženu,
která pracuje pro zahraniční firmu.
Zajišťovalajsem jí veškerý servis
související s přestěhováním do Prahy
a zabydlením se v novém domově.
Kromě toho svým klientům vyřizuji
pochůzky po úřadech, tlumočení
a překládání, starám se o chod
domácnosti nebo organizování
volného času pro jejich děti. Jedná
se o převážně nárazovou činnost,
proto nemám pevně stanoveno, kdy
mi končí ,směna'. Hodně navíc
cestuji, a to hlavně do Paříže, kde
asistuji jednomu irskému týmu
konzultantů. ()bčas se stane, že
mě některý den vůbec
nepotřebují, a to se pak jenom
procházím po městě,
vychutnávám si kávu na
romantických místech a obhlížím
francouzské obchody."

Jana
Švihlová,

37 let, pochází
z Ostravy
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Dvanáct milionů lidí?
Vesnice!
"Zatím mě práce zavála nejdál do Číny,
a to na mezinárodrú obchodrú veletrh.
Letěli jsme do Kuang-čou, které leží asi
tři hodiny od Hongkongu. Strávili jsme
tu celkem patnáct dní a získali tak dost
času poznat zvyklosti země, která míchá
tržní hospodářství se socialismem.
Během obchodního jednání nám čínský
partner předal vizitku oběma rukama
a stejně přijal i tu naši. Tohle zvláštní
gesto pochází z minulosti a dáváte jím
své protistraně najevo, že přicházíte
v míru. V Číně ale existují různá
opatření, která jsou namířená na
přijíždějící cizince a která se rozhodně
vyplatí dodržovat! Málo se třeba ví, že
pokud člověka v téhle zemi načapají
s prostitutkou, jdou do vězení oba.
Internet zde funguje s omezením a na
YouTube nebo Facebook se nedostanete
vůbec. Pozor by si každý turista měl
dávat i na to, co hledá na Googlu.
A pokud se náhodou ocitnete ve vězení,
hrozí, že se s místními policisty vůbec
nedomluvíte, panuje tu totiž velmi nízká
znalost angličtiny. Když se chcete třeba

z letiště dostat taxíkem do hotelu, měla
byste mít s sebou rovnou vizitku s jeho
názvem v čínštině. Protože když řidiči
stroze oznámíte: ,Hotel Hilton,'
neporozumí, kam má jet. Život Číňanů,
které jsem viděla, celkově balancuje na
hranici chudoby, přesto se na vás tihle
lidé pořád usmívají. Mnohdy bydlí
v minimálních hygienických
podmínkách a stísněných bytech. Jen pro
představu - do garsonky české velikosti

zraky kupujících do něj majitel pouštěl
proud, až lítaly chlupy a stříkala krev do
všech stran. Prodavač si nejspíš myslel,
že takto umučené zvíře prodá líp. Při
svém pobytu jsem si také všimla, že se
v téhle zemi alkohol konzumuje jenom
v minimální mfře (a ženy většinou ani
nekouří). Možná proto, že je tady pití
neuvěřitelně předražené, v luxusních
diskotékách a barech vás třetinka piva
Heineken vyjde na pět set až šest set

,,Ato jsem netušila, že v čínské
zoologické zahradě budu největší
atrakcí já,modrooká blondýna. "
se bez problémů nacpou tři čínské
generace! I když má Kuang-čou zhruba
dvanáct milionů obyvatel, místní
o tomhle velkoměstě překvapivě mluví
jako o vesnici. Srovnávají ho totiž
s Pekingem nebo Šanghají. Najdete tu
směsici mrakodrapů, velkých
obchodrúch center a pouličního života.
Kuang-čou je navíc přelidněné, se
znečištěným ovzduším, spoustou aut,
výškových budov, bank a stresu.
Nenarazíte tu na žádnou zeleň nebo
pobíhající psy či kočky. Tradiční čínské
jídlo, které známe my, nemá s místní
kuchyní vůbec nic společného. Tu si buď
zamilujete, nebo ji už nebudete chtít
nikdy pozřít, Což byl i můj případ. Navíc
procházku po zdejším tržišti, které je
několik kilometrů dlouhé a vybíhá do
nekonečných uliček a četných záhybů,
bych doporučila jenom velmi silným
náturám. Přes nos vás totiž okamžitě
praští příšerný smrad a většina
nabízených jídel vypadá jako rozsekaná
pneumatika, hrající všemi barvami,
hlavně zelenou. Vůbec netušíte, co
zrovna jíte. Hygienické zásady tu snad
nikdo nedodržuje, prodávané maso se
povalovalo přímo na zemi! Byla jsem
také svědkem několika krvavých
představení: Jistý zákazník si přál pařáty
ze živé slepice, a tak ji prodavač vytáhl
z klece, nohy jí usekl a polomrtvou zase
v klidu vrátil zpět. Nevěřícně jsem zírala
i na podivný experiment s křečkem: Před

korun! Panuje tam úplně jiná atmosféra
než v Česku. Mladí lidé se v klubech
chovají slušně, neopíjejí se a veřejně
neprojevují své city. Kdyby se totiž začali
mazlit nebo líbat, ozbrojená policie je
ihned vyvede. Překvapilo mě, že mi
návštěvnice klubu objednávaly drinky,
ale přitom se se mnou ani nechtěly bavit!
Jedno odpoledne jsme také vyrazili do
místní zoo, to jsem ale netušila, že
nejzajímavější atrakcí budu právě já.
Zahrada se totiž zrovna zaplnila lidmi
z venkova, kteří blondýnu s modrýma
očima ještě v životě neviděli. Někteří na
mě zírali doslova s otevřenou pusou.
Chtěli se mě přitom dotýkat nebo se
aspoň společně vyfotit a nevěřícně si
prohlíželi i moje červeně nalakované
nehty. Z čínské cesty jsem si nakonec
odvezla pocit, že se zde ještě nezabydlely
zvyklosti a nešvary západního světa."

"Svou práci dělám
s nadšením!"
"V poslední době pracuji převážně pro
zahraniční klientelu, u které mám
pokaždé záruku stoprocentní
solventnosti a od níž se můžu i hodně
přiučit. Svou práci mám nesmírně ráda
(internationalassistant.eu) a dělám ji
s obrovským nadšením, jinak bych se na
trhu ani neprosadila. Vzhledem k tomu,
že jsem pořád na cestách, nezbývá mi už
tolik času na soukromý život a jsem
momentálně singl."@
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