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1/  Tehdy z Nadace pro otevřenou společnost.
2/  Časopis prodávaný na ulici lidmi bez přístřeší.

Vychází	z	rozhovoru	s	Robertem	Sztarovicsem,	výkonným	
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Robert Sztarovics
/ výkonný ředitel a člen představenstva Nového Prostoru

                      Pokud po člověku nic nechceme, nic se nenaučí.  
         Jeho šance, že začne žít nezávisle, 

                      nespočívá v tom, že lehce získá peníze, 
        ale v tom, že se je naučí vydělávat 

stejně jako ostatní lidé.

Nechceme být charita, 
ale prosperující podnik 

/ Geneze a základní filozofie    
  občanského sdružení Nový Prostor,   
 Praha, Česká republika

Myšlenka, že dáme v Čechách práci lidem bez přístře-
ší, nebyla tak úplně naše, začíná vyprávění Robert 
Sztarovics. Napadla Danu Hradcovou1, která si v roce 
1998 koupila v britském Manchesteru streetpaper2, 
přečetla si ho a řekla: „Tohle bys měl dělat v Česku, je 
to práce pro tebe.“ Byla z projektu pouličního prodeje 
časopisu skutečně nadšená. Nápad vydávat streetpa-
per se nám zdál s Dášou opravdu jedinečný. 
 
Přišlo nám to jako spojení dvou protikladných světů 
– pomoc lidem v sociální tísni na bázi podnikání, tedy 
prostřednictvím tzv. „sociálního podniku“. Byl to úplně 
jiný koncept než charita: peníze nezískáváte darem, 
ale musíte si je vydělat vlastní prací.

Po vzoru britských streetpaperových sociálních podniků  
jsme nejdříve uvažovali, že se staneme společností  
s ručením omezeným. V České republice bychom  
si tím však ztížili přístup k podpoře ze strany veřejnosti 
a potažmo i k startovnímu kapitálu – všechny české 
nadace nám totiž řekly, že žadatelem o finanční 
příspěvek musí být právní subjekt, který je povahou  
nezisková organizace. Kvůli tehdejšímu blokování 
přístupu soukromých společností k veřejným prostřed-
kům a proto, že „s. r. o.“ se stalo v devadesátých 
letech pro veřejnost reprezentovanou novináři sym-
bolem zneužívání a obohacování se, jsme se nakonec 
rozhodli stát nevládní organizací.

 

Občanské sdružení Nový Prostor vzniklo 30. prosince 
1998. První časopis, tehdy nulté číslo pod názvem  
Patron, vyšel dne 13. prosince 1999. Uplynul tedy  
téměř rok, ve kterém jsme se snažili získat peníze  
na start projektu, na vytištění prvního nákladu a vůbec 
na to, abychom pochopili, jak takový streetpaper 
funguje. Koncept sociálního podnikání byl a dodnes 
je v České republice poměrně neznámý fenomén. 
Ministerstvo vnitra, které tehdy posuzovalo naši 
žádost o registraci neziskové organizace, si několikrát 
prověřovalo, jestli není naše činnost komerční, když 
jde o výrobu a prodej časopisu. 

Hájili jsme se tehdy tím, že prodej časopisu mají 
zajišovat lidé, kteří se na normální trh práce z různých  
důvodů vůbec nedostanou – nemají doklady, jsou 
zdravotně postižení nebo úplně bez přístřeší. Náš  
projekt tak byl nakonec odstartován jako sociální  
služba, jako součást záchranné sociální sítě. Pomáhá-
me lidem, kteří nemají žádný příjem, poskytujeme 
jim důstojnou formu existence založenou na tržní 
logice. Adoptovali jsme tak princip Mezinárodní sítě 
pouličních časopisů (INSP) – pomáháme tak tomu, 
aby se lidé dokázali o sebe postarat sami.

Pro nábor prodejců jsme využili dvě cesty. Jedna  
z nich vedla přes organizace poskytující služby stejné  
klientele jako my. To znamená Armáda spásy, Naděje,  
Poradna pro osoby bez přístřeší a tak dále. Tyto orga-
nizace, které jsou dodnes našimi partnery, jsou pro 
nás zdrojem nových prodejců, lidí, kteří nás opravdu 
potřebují, protože nemají žádný jiný příjem. Druhou 
cestou pak byl nábor prodejců přímo v terénu. 
 
Zaměřovali jsme se hlavně na osoby, které jako lidé 
bez příjmů vypadaly, vybíraly třeba popelnice. Také 
jsme vyhledávali lokality, kde se shromažovali lidé 
bez přístřeší – na nádraží, na ulici nebo na Petříně, 
kde přespávali v jedné skále s otvory. Nedělali jsme 
tehdy žádnou selekci, do našeho projektu se mohl 
dostat každý. Prodejce jsme pak za pochodu učili, jak 
prodávat. Snažili jsme se je motivovat, aby si začali 
sami vyřizovat doklady, platit ubytovnu, aby měli 
postel a do práce mohli přijít odpočatí, tak jako každý 
normální člověk. 
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formu existence založenou na tržní 
logice. Pomáháme tak tomu, aby se lidé 
dokázali o sebe postarat sami.
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Druhý rok jsme měli odhadem asi 1800 zaregistro-
vaných lidí. Byl to „boom”. Takřka každý, kdo byl  
v Praze na ulici, si to chtěl u nás vyzkoušet. Samo-
zřejmě, že málokdo vydržel, každý den však stálo  
po Praze v průměru 150 až 160 prodejců. Přitahovalo 
je k nám to, že jsme jim prostě rovnou nabídli příle-
žitost pracovat a vydělat si peníze. Nesepisovali jsme 
s nimi anamnézy a nevyčítali jim, že nechodí na 
sociálku nebo na pracák.

Když budete mentorovat a kázat celému národu, aby 
se napravil, nic se nestane. Když ale lidem řeknete: 
„Přijte k nám pracovat,“ budou stát všichni ve frontě. 
Bohužel, většina projektů v oblasti sociálních služeb  
se cyklí v akademicky pojatém rutinním kolečku: 
analýza problému, návrh řešení, sledování plnění, 
vyhodnocení a znovu analýza problému – bavíte se  
s člověkem o jeho problému a na konci dospějete  
k tomu, co by s ním mohl dělat. Samozřejmě většinou 
dojdete k radě, že si má najít práci, kterou pro něj 
ale sociální služby zpravidla nemají. Dát mu rovnou 
příležitost pracovat znamená vlastně začít od konce. 
Když člověk začne vydělávat peníze a bude si mít  
za co koupit večeři, umýt se a vyspat, rozhodně se mu 
bude ráno lépe přemýšlet nad tím, co se dá v jeho 
životě změnit k lepšímu. Přijde nám to vlastně velice 
tradiční a jednoduché – je to selská logika, která z nás 
bohužel v kruzích sociálních pracovníků někdy dělá 
téměř „kacíře“, kteří popírají profesní pilíře.

Na začátku jsme si vytkli za cíl dovést prodejce  
po dvou letech do stavu, kdy budou schopni sami  
si najít běžnou práci. Nechtěli jsme mít prodejce pět  
nebo šest let bez toho, aby mohli postoupit někam 
dál. Jenže časem jsme zjistili, že ne všichni od nás 

můžou odejít na otevřený trh práce. Máme také 
důchodce nebo zdravotně postižené – a ti v podstatě 
nemají kam růst. Těmto lidem jsme proto ponechali 
možnost prodeje na delší nebo i neomezenou dobu. 
Také jsme získali prodejce, které práce bavila natolik, 
že v ní chtěli pokračovat. Mnozí si za dlouhou dobu 
vytvořili vlastní klientelu, získali přátele a začali žít plný 
život – stali se vlastně ve své práci profesionály. Tito 
jsou našimi klíčovými prodejci, díky kterým můžeme 
dosáhnout podnikatelského úspěchu a finanční 
udržitelnosti. Mají velice důležitou funkci při předávání 
znalostí nováčkům, jsou příkladem toho, že to jde  
i pro ostatní. Dokázali se dostat z pasti sociální 
závislosti, odrazit se ode dna a vydat se „vstříc lepším 
zítřkům”. I když to v duchu našeho původního cíle 
– navracení lidí do „normálního života“ – může znít 
paradoxně, zjistili jsme, že tito lidé jsou nenahraditelní, 
že pokud chceme pomáhat novým prodejcům začít 
nový život, potřebujeme si udržet ty nejlepší stávající 
prodejce. Takže těm nejzkušenějším válečníkům 
musíme umět dobře naslouchat a hýčkat si je – jsou 
nositeli našeho potenciálu k dalšímu růstu.

Po dvou třech letech jsme úplně přestali používat termín 
bezdomovec.  Zjistili jsme, že žádný z našich prodejců se 
nepovažuje za bezdomovce a toto slovo vnímají urážlivě. 
Naopak moc se jim líbí, že jsou prostě prodejci. Bezdomo- 
vectví je stejně jenom otázka definice. Naši klienti jsou 
lidé, kteří jsou zadlužení, často zklamaní rozpadem rodiny 
či ztrátou práce. Mnozí prošli nějakou institucí, dětským 
domovem, nápravným zařízením, lehčím nebo těžším 
vězením, strávili tam dlouhou dobu, a když vyšli ven, 
nevěděli, jak funguje vesmír.
Pozorovali jsme třeba jednoho chlapce z dětského domova, 
který nosil každý týden nové kalhoty. Mysleli jsme, že to dělá 
proto, že si chce užít vydělaných peněz. Po dvou měsících  
se ale ukázalo, že neví, že se prádlo pere. To je sice ex-
trémní příklad, ale podobné dezinformace, jak to na světě 
chodí, si ti lidé v sobě nosí všichni. Proto také nemají peníze 
a nechápou svět; nebo svět nepochopil je. 

O „bezdomovcích“

Robert Sztarovics  
/ výkonný ředitel a člen představenstva Nového Prostoru

Lidi k nám přitahovalo to, 
že jsme jim rovnou nabídli příležitost 
pracovat a vydělat si peníze. 
Nesepisovali jsme s nimi anamnézy 
a nevyčítali jim, že nechodí na sociálku 
nebo na pracák.

Programy pro integraci na trh práce by měly mít kvalita-
tivní kritéria v tom smyslu, že v nich neobstojí každý, ale 
jenom ti, co opravdu chtějí pracovat. Lidem škodí, když 
v některých projektech dostávají trvalou práci, i když k ní 
nemají vůli ani motivaci. Pokřiví se jim tak pohled na trh 
práce, nebo se v člověku vytvoří dojem, že pracuje, i když 
nic nedělá.

Ve znovuzačlenění na trh práce 
nemusí obstát každý
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že lidé bez přístřeší u nás nebudou celý den nečinně 
sedět u televize a čaje bez cukru a večer pak jen 
podepíší prezenční listinu, že se „zúčastnili projektu”, 
který jim hledá práci.

Přesto v naší činnosti jenom málokdo viděl podnika-
telský rozměr. Podnikání v neziskovém sektoru bylo,  
a bohužel asi ještě pořád je, velice citlivé téma. 
Vystupovali jsme proto jako běžná organizace sociální 
služby, která je ale ve svém přístupu jedinečná.  
Fungovali jsme tím pádem v určité schizofrenii. Protože 
dárcovské peníze chodily jenom na sociální službu, 
museli jsme se jako sociální služba chovat. Místo, kam 
si prodejci chodili pro časopisy, bylo tedy zároveň 
denní centrum. 

Pomáhali jsme jim shánět občanky, místo v nemocnici 
a jiné věci, které doplňovaly náš prodej a pomáhaly 
našim lidem. Poskytovali jsme sociální službu, ale 
věděli jsme, že se musíme chovat jako podnikatelé. 
Museli jsme sledovat, jestli máme dostatečný obrat,  
jestli máme zaplacenou redakci nebo jestli jsme 
náhodou neobjednali o pár tisíc časopisů navíc. 
Prodejce v terénu jsme potřebovali udržovat aktivní, 
abychom mohli do tiskárny poslat každý týden novou 
objednávku. Protože od dárců jsme na chod časopisu 
víc než třicet procent nikdy nezískali, museli jsme 
přemýšlet podnikatelsky, jinak bychom zbankro- 
tovali. 

Tomuto myšlení se říká sociálně podnikatelské, kde 
podnikatelskou činností naplňujete sociální cíl, ale 
v neziskovém sektoru jsme o něm takhle nemluvili. 
Teprve dnes, s nástupem Evropského sociální fondu, 
můžeme snad konečně bez obav z protireakce říct,  
že sociálně podnikáme. Už to nezní jako rouhačství.

Vycházíme z britského modelu, který dotace v koneč- 
ném důsledku nevyžaduje. Na začátku jsme samo-
zřejmě potřebovali podporu dárců, náhradu za star-
tovní kapitál, ale dnes se již hodně blížíme finanční 
nezávislosti. Osmdesát procent nákladů si hradíme 
sami a zbytek, který nám pomáhají pokrýt dárci, fi-
nancuje zejména nevýdělečné části našeho programu 
– projekty v oblasti sociální pomoci, služby pro prodej-
ce – psychoterapeutickou pomoc, vyřizování dokladů, 
pomoc s oddlužením, prostě věci, které nevyhnutelně 
patří k tomu, aby se ustálila jejich životní situace. 

Rádi bychom se ale posunuli ke stoprocentní samo-
udržitelnosti, což znamená, že bychom veškeré své 
výdaje pokryli z prodeje časopisu. Vypracovali jsme 
proto konkrétní plán, díky kterému bychom měli být 
schopni za tři roky zaplatit z příjmů nejen provozní 
náklady spojené s prodejem časopisu, ale i pozice 
mistrů a managementu. Řečí čísel to znamená mít  
200 prodejců, kteří z každého čísla prodají 200 kusů, 
což dělá celkově 40 000 kusů z každého čísla.  

Jeden prodejce skutečně může prodat 200 kusů,  
už te toho dosahuje téměř třetina pražských 
prodejců. Otázkou je, jestli a do jaké míry dokážeme 

zvednout výkonnost zbylých prodejců, nebo zda  
se rozhodneme více rozšířit distribuční sí, to znamená 
jít do regionů. Když prodejci nedosáhnou na průměr 
200 kusů, potřebujeme pracovat s více prodejci. Lidí, 
kteří by mohli uspět jako prodejci, je přitom spousta. 
Bohužel je ale jenom málo těch, kteří neupřednostňují 
pobírání sociálních dávek. Je to absurdní situace, kdy 
stát na jedné straně podpoří služby, jež mají lidi aktivi-
zovat, a na straně druhé podporuje nejvíce ty pasivní 
jednotlivce, kterým se do práce nechce. To už je 
ale politikum, každému politikovi je tato situace jasná, 
řešení ale čeká na hodně odvážnou vládu, která 
svým voličům řekne nemilou pravdu, že toto je 
nesmysl.

Nový Prostor je občanské sdružení, které se snaží  
chovat podnikatelsky. Vydělané peníze nepřerozdě-
luje majetkovým podílníkům, ale investuje dovnitř 
organizace, aby naplnila své poslání – pomoc lidem 
v sociální nouzi. Musíme proto, jako každý jiný 
podnik, myslet na kvalitu produktu a lidské zdroje, 
musíme se snažit o úspěch v prodeji, dbát na pokrytí 
svých nákladů a pokud možno vytvořit zisk. Čím 
více prosperujeme, tím více pomáháme – polovina 
našich příjmů z časopisu vytváří příjem prodejců. 
Cílem je bezpochyby sociální integrace lidí na okraji 
společnosti, ale bez tvorby zisku nemáme zdroje na 
obnovu technologií, financování redakce, admini-
strativy, nájmů a dalších režijních nákladů. Naše 
podnikatelská činnost je nevyhnutelným prostředkem 
k naplnění sociálního cíle. Sociální a podnikatelský 

Teprve dnes, s nástupem Evropského 
sociální fondu, můžeme snad 
konečně bez obav z protireakce říct, 
že sociálně podnikáme. 
Už to nezní jako rouhačství.

Jenom málokdo v naší činnosti viděl  
podnikatelský rozměr. Podnikání  
v neziskovém sektoru bylo, a bohužel 
asi ještě pořád je, velice citlivé téma. 
Vystupovali jsme proto jako běžná  
organizace sociální služby, která je ale  
ve svém přístupu jedinečná.

Ve financování našich aktivit nám hodně pomohlo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V prvních 
pěti letech bylo naším největším dárcem. Kromě jeho 
příspěvku jsme pak ještě dostávali peníze z programů 
různých nadací jako třeba nadace NROS, Open 
Society Fund, Výbor dobré vůle, Nadace Via nebo ze 
zastupitelství či institucí cizích zemí, jako třeba z Nizo-
zemského velvyslanectví (Program Matra) nebo British 
Councilu. 

Mnozí se nás rozhodli podpořit hned v začátcích, náš 
model časopisu měl zahraniční renomé – byli jsme 
součástí INSP (Mezinárodní sítě pouličních časopisů), 
věděli, že přebíráme ze zahraničí ověřené know-how. 
Tím si náš projekt získal důvěru, i když většina z dárců 
nevěděla, co sociální podnikání vlastně je. Peníze 
nám dali, protože nás měli za alternativu ke stávající 
sociální službě. Líbila se jim inovativnost a odvaha 
– vydali jsme se proti proudu – a taky myšlenka,  

Financování a samoudržitelnost

Nároky na prodejce
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kterým můžeme pomoci, ale pomáháme těm, jimž 
pomoci umíme, pro které je naše služba vhodným 
prostředkem k tomu, aby se na své životní cestě  
dostali dál, nejdál, kam jim to jejich potenciál 
umožní.

Aby však prodejci byli u nás úspěšní, nestačí jenom  
požadovat výkon, musíme se o ně taky umět posta-
rat. Naše výdejna nemůže být jakési okénko  
v podchodě, kde si člověk jenom vezme časopisy 
a jde. Musíme být připraveni a schopni prodejcům 
poskytovat určité zázemí. Naši lidé se u nás můžou 
umýt, v počátcích jsme si jim zvykli nosit oblečení 
z druhé ruky, motivovat je k vybavení si dokladů. 
Dnes jsou jim k dispozici mistři a sociální pracovnice, 
v denním centru mají sadu počítačů s připojením na 
internet. Prodejce bereme jako svoje partnery, kdo 
se stane prodejcem NP, už pro nás rozhodně není 
bezdomovcem. 

V minulosti tak ale vznikl problém. Čím větší bylo 
naše oddělení „tradičních sociálních služeb“, tím 
méně jsme měli prodejců v práci – seděli v denním 
centru u televize a těšili se na povídání se sociálním 
pracovníkem. Samozřejmě nám to vadilo, protože 
jsme viděli, že se nikam neposouvají, na rozdíl  

Musíme jako každý jiný podnik 
myslet na kvalitu produktu  
a lidské zdroje, musíme se snažit  
o úspěch v prodeji, dbát na pokrytí 
svých nákladů a pokud možno 
vytvořit zisk.

od těch, co trávili čas prací. Sociální rozměr naší 
činnosti šel najednou i proti rozměru podnikatel-
skému, kdy nám klesl prodej. Jsme tady proto, aby-
chom prodejcům pomohli získat, případně obnovit, 
jejich pracovní návyky, najít v práci zdroj obživy a se-
berealizace. Přijde nám to jako mnohem vyšší forma 
sociální pomoci. Místo abychom je krmili rybami, 
které ulovíme, učíme je, jak si je můžou ulovit sami.

Často býváme některými lidmi osočováni z toho,  
že když po prodejcích hodně chceme, nechováme  
se eticky, trápíme je. Věřím, že náš přístup je ale  
naopak velice etický. Pokud po člověku nic nechce-
me, nic se nenaučí. Jeho šance, že začne žít  
nezávisle na speciálních zařízeních či sociálních 
službách nespočívá v tom, že lehce získá peníze,  
ale v tom, že se je naučí vydělávat stejně jako ostatní 
lidé. Samozřejmě přitom musí překonávat překážky. 
My ale nejsme od toho, abychom mu ty překážky 
odstraňovali z cesty. My mu pomáháme překážky 
zdolat. A to je velký rozdíl. 

Naším cílem není to, aby měl Nový Prostor samo-
účelně obrovský náklad, chceme jenom, aby časopis 
prosperoval. Když to zjednodušíme, ideální je pro 
nás Baův model podnikání. Baovy závody nerostly 
proto, že by Baa dřel svoje lidi jako mezek, ani 
proto, že by po nich nic nechtěl. Lidé ho zbožňovali, 
protože s nimi dokázal žít v určité symbióze – dokázal 
se o ně postarat, ale zároveň je vést k výkonnosti. 
A to je stejný úkol pro nás i pro každý podnik, který 
chce prosperovat. 

My nejsme od toho, abychom 
člověku odstraňovali překážky z cesty. 
My mu pomáháme ty překážky 
zdolat. A to je velký rozdíl. 

Cíle programu streetpaper 
pro prodejce

/ zvýšení kvality života a životních podmínek 
/	zvýšení finanční soběstačnosti 
/	uchopení odpovědnosti za vlastní život 
/	schopnost plánování a formulace životního  
 programu s horizonty delšími než 24 hodin 
/	získání sebeúcty a sebevědomí 
/	získání nezávislosti a participace na rozhodování 
/	obnova a rozvoj klíčových kompetencí potřebných  
 pro udržení trvalého zaměstnání 
/	obnova sociálních a pracovních návyků a dovedností 
/	zlepšení přístupu na trh práce 
/	počítačová gramotnost

cíl jsou v symbiotickém vztahu, bez vlastní kvalitní 
ekonomické činnosti nemůže dojít k naplnění naší 
sociální mise.

Musíme proto mimo jiné dávat pozor na to, koho 
do práce nabíráme. Úspěšný nebo jinými slovy 
životaschopný projekt totiž vyžaduje od prodejců 
náležitý výkon. A tady se dostáváme k možnému 
rozporu. Někdo by totiž mohl říct, že když chceme 
pomáhat sociálně vyloučeným, nemůžeme být 
selektivní, ale měli bychom být schopni pomoci kaž-
dému. Ostatně, očekávalo se od nás, že najdeme 
individuální přístup pro každého, i když je třeba 
alkoholik nebo bere drogy. Jenže k tomu, aby náš 
časopis mohl dlouhodobě fungovat, potřebujeme 
prodejce s určitým předpokladem pracovní doved-
nosti. Když bude opilý nebo zfetovaný a nebude mít 
určitou základní pracovní disciplínu, životaschopní 
nebudeme. Nemůžeme proto brát každého. Přijí-
máme ty, které můžeme naučit pracovat a pomoci 
jim dosáhnout přijatelného příjmu, lidi schopné se 
s naší pomocí postavit na vlastní nohy a hradit si 
svoje životní náklady. Sice nám to zužuje okruh lidí, 
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Časopis potřeboval změnu  
a nová redakce ji provedla

/ Rozhovor s Erikou Hníkovou,  
 šéfredaktorkou časopisu Nový Prostor

Oficiálně jsem šéfredaktorkou časopisu NP, který má 
v současné době v redakci tři lidi. Všichni tři máme 
shodné rozhodovací pravomoci s tím, že já mám 
právo veta. Když ale jdu na nějaké jednání, tak říkám, 
že jsem redaktorka NP, cítím se být na stejné úrovni 
jako ostatní. Nebazíruji na nějakých funkcích. 

Máme rozdělené úkoly, na mě připadá nejvíc orga-
nizační práce, protože nemáme žádnou sekretářku 
nebo produkční, kluci to dělat nechtějí a mě to nevadí. 
Společně řešíme témata článků, vybíráme autory, 
čteme je a já kromě toho komunikuju s tiskárnou, 
zabývám se výplatami honorářů a tak. Co se týče 
NP jako organizace, z toho pohledu se stávám 
šéfredaktorkou, protože se účastním pravidelných 
schůzek vedení NP, kde mám (a kde také chci) infor-
movat o dění v časopise a v redakci. A díky účasti na 
těchto schůzkách mám představu o tom, co se děje 
v ostatních složkách NP. Přirozeně se stalo, že jsem  
do toho začala taky mluvit a zasahovat. 

Některé souvisejí, některé ne. Co s časopisem souvisí 
nejvíc, je jeho distribuce a práce s jeho prodejci. 

Já tam vidím dvě základní věci, kterými se zabýváme, 
když řešíme témata článků a skladbu časopisu vůbec. 
První věc je, že NP se skrze svůj svérázný distribuční 
systém snaží pomoci lidem, kteří se ocitli na okraji 
společnosti, snaží se své lidi – prodejce – něco naučit. 
Ta druhá věc je, že NP jako časopis by měl komuniko-
vat směrem navenek, být čtivým a zajímavým médiem. 
Tato dvě poslání by se měla sladit dohromady. 

Ten, kdo si náš časopis koupí, by měl mít pocit,  
že někomu pomohl, což je věta, kterou tu někteří lidi 

/  Jaká je tvá pozice v časopise  
 a v organizaci NP?

/  Ty jiné složky NP jsou které?  
 Souvisí nějak s časopisem?

/  Co v práci občanského sdružení NP  
 představuje stejnojmenný časopis?  
 Čeho je nástrojem a co je jeho posláním?  
 Proč ho občanské sdružení vydává?

neradi slyší, ale já na ní trvám a považuju ji za gró 
časopisu. Za naprosto stejně důležité považuju to, 
že ten, kdo si NP koupí, by si ho měl přečíst a mělo 
by to v něm vyvolat nějaké přemýšlení nebo nějakou 
emotivní reakci. 

To je dost podstatná otázka, která v sobě skrývá to, 
jak funguje NP jako firma. Jde totiž o dost proble-
matickou věc. V současné době má NP dvojstranu 
„Uličníci“, která se plně věnuje distribučnímu systému 
a tedy tématu prodejců. Máme ale úzus, že mimo tyto 
stránky se informace o prodejcích a firmě neobjevují. 
Když jsme přemýšleli, jak tu dvoustranu dělat, tak 
jsem si procházela, co se kdy na stránkách časopisu 
objevilo, a měla jsem pocit, že během toho roku před 
mým příchodem informace o NP, jeho prodejcích, 
bezdomovcích a jejich fotbalovém mistrovství zaplnily 
celý časopis. To mu vytvořilo image, že je celý o těch 
„loserech“, chudácích bezdomovcích, co ho prodávají. 
Abychom tohle prolomili, museli jsme přistoupit na 
to, že informace o nás a našich prodejcích se dnes 
v časopise objevují jenom na dvou stranách. Přesto 
ale informace o našich prodejcích považujeme 
za podstatné.

Aby byl časopis kvalitní! Protože jak se tam tohle téma 
objevovalo pořád dokola, tak NP začal trpět recidivou  
témat. Druhou věcí bylo, jakým způsobem se o tomto 
tématu psalo, s takovou tou lítostivou aurou –  

V současné době má NP dvojstranu 
„Uličníci“, která se plně věnuje 
tématu prodejců. Máme ale úzus, 
že mimo tyto stránky se informace 
o prodejcích a firmě neobjevují.

/  Jak se to, že časopis prodávají lidé  
 v sociální nouzi, odráží v jeho obsahu?

/  Proč jste cítili potřebu toto prolomit?

Nový Prostor jako časopis by měl 
komunikovat směrem navenek, 
být čtivým a zajímavým médiem.

48



...

...

že prodejci jsou ti chudáci. A když se čtenáři dostanou  
do ruky dvě tři taková čísla, tak to v něm silně pod-
poruje pocit, že ten časopis vlastně opravdu kupuje 
jen proto, aby někomu pomohl. Pak už to nikdo 
nečte, protože upřímně řečeno, takové čtení nikoho 
nebaví a nezajímá. Není v tom ani nic nového. 
Tak z toho pramení, proč jsme se rozhodli pro tuto 
změnu. 

Na druhé straně si ale myslím, že když si NP někdo 
koupí, že se o prodejcích něco dozvědět chce,  
a proto tam ta dvoustrana musí být. Zároveň ale  
musí mít formu, která je zábavná a má originální úhel 
pohledu. Našli jsme proto autorku s ironicky vtipným 
jazykem, spíš vtipným než ironickým. A musím říct, 
že tuto volbu lidé oceňují. Oceňují její humor a to, 
že nepíše srdcervoucí příběhy o tom, jak se prodejci 
dostali na ulici nebo jaké mají životní problémy,  
ale snaží se psát tak, aby si čtenář od konkrétního  
prodejce časopis koupil třeba proto, že něco zvláštního 
umí nebo má neotřelý humor. Tohle je v pohodě 
a s tím jsme spokojení. Ale s čím spokojená nejsem  

a v čem vidím problém té dvoustrany je to, že v rámci 
naší transformace na finančně udržitelný podnik 
dochází v distribučním systému k mnoha změnám,  
o kterých by čtenáři měli být informovaní. Je třeba, 
aby se vymyslel systém, jak psát o změnách,  
které v časopisu probíhají a mají napomoci ke zvýšení 
prodeje a k větší finanční nezávislosti Nového  
Prostoru. 

Přesně tak.

Stávající struktura je taková, že máme „coverstory“ 
(hlavní téma na obálce časopisu), která může vypadat 
nedůležitě, ale důležitá je, protože časopis prodává 
obálka. Podařilo se nám sehnat peníze na dvě obálky 
(tj. jsou vždy dva návrhy obálek), takže i ten autor 
obálky, která nevyhraje, dostane zaplaceno. Rozes-
lali jsme mustr řadě českých grafiků s tím, zda by si 
v budoucnu nechtěli udělat obálku. Je to taková volná 
soutěž na vybraná témata. Přestože ta částka není 
vysoká, grafici ihned reagovali a vypadá to, že začne 
fungovat skvělá soutěž. Časopis dále obsahuje dvous-
tránkovou reportáž, hlavní téma na šest stran, ženskou 
stránku na dvě strany, rozhovor na tři strany, referát 
na dvě strany, kulturu na pět stran a už zmiňované 
„Uličníky“ na dvě strany.

Když ta čísla vytváříme, nejdůležitější je hlavní téma 
– od toho se začne. Určíme si tedy hlavní téma a sna-
žíme si povědět, o čem ty texty budou, kdo je napíše, 
co nám to přinese nového, aby to téma bylo čtenářsky 
atraktivní a aby přinášelo nový pohled. K hlavnímu 
tématu pak sestavujeme zbylé věci. Snažíme se nako- 
nec o širší spektrum témat, takže když bude ku příkla- 
du příští číslo o nesmrtelnosti, můžeme si tam dovolit 
třeba jeden politický text. Když je na druhé straně 
hlavní číslo politické, ve zbytku by už politika být 
neměla, aby se ten, koho politika nezajímá, mohl 
obrátit jinam. 

Pro příklad tedy uvedu naše číslo o nesmrtelnosti: 
reportáž je o renovaci bývalých závodů, které zůstaly 
na Kladně, a o tom, jak ovlivňují život tamních lidí  
– o sdružení, které se tam snaží žít kulturním životem  
a ty továrny opravovat. Ženská stránka je tentokrát  
o tanci včetně přehledu tanečních kurzů. Ještě máme 
samozřejmě komiks, ten je vždycky na hlavní téma  
a úzus je ten, že pro každé číslo dělá komiks jiný  
autor. Uvažujeme o tom, že by bylo zajímavé vydat  
za rok komiksovou knížku. Oslovujeme pro tuto  
rubriku skutečné hvězdy českého komiksu a experi-
mentátory z UMPRUMu, takže každý komiks skutečně 
vypadá jinak. Rozhovor je s bývalým zlodějem, který 
ve věznici prošel osvícením – je to taková vtipná  
figurka, ale zároveň je dost důležitý, protože te 
objíždí věznice a přednáší na téma jak nekrást  
a nezabíjet. Nakonec se nám podařilo získat referát 
o kritice Václava Klause ve funkci prezidenta. Hodně 
ostrá kritika, přitom napsaná pravicovým novinářem, 
který se to bojí vydat někde jinde a volal, že by to rád 
vydal pod pseudonymem.

/  Takže ty dvě strany, o kterých mluvíme,  
 mají být branou pro čtenáře – aby viděli,  
 jak NP funguje a z jakého důvodu vzniká 
 to, co vidí na ulici.

/  Co ostatní rubriky?

/  Co je pro časopis určující?

Určíme si hlavní téma a snažíme 
si povědět, o čem ty texty budou, 
kdo je napíše, co nám to přinese 
nového, aby to téma bylo čtenářsky 
atraktivní a aby přinášelo nový 
pohled.
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Jasně, ale naše honoráře jsou menší než v ostatních 
tištěných periodikách. Mám určitý rozpočet na každé 
číslo, který bych neměla překročit, a ten si musím 
hlídat. Honorář v našem případě není pro autory 
rozhodující, ti lidé píšou rádi.

To se dostáváme na dost problematickou půdu.  
Nejnovější průzkum čtenářů, který jsem měla  
k dispozici, tu proběhl před pěti lety. Pět let 
v mediální oblasti je jako sto let v životě člověka,  
to už naprosto neplatí. Časopis mezitím vystřídal  
tři šéfredaktory, kteří úplně změnili jeho náplň. 
Takže ten průzkum už vůbec nebyl relevantní.  
Chtěla jsem, abychom udělali nový, ale neměli 
jsme na něj v rozpočtu peníze. Snažila jsem se tedy 
vycházet ze zpětné vazby od čtenářů – z e-mailů,  
SMS zpráv, z dopisů, které byly k dispozici.  
Otázkou ale samozřejmě je, jestli se z těch dopisů  
a reakcí dá vycházet jako z relevantního zdroje  
informací. Takže jsem nakonec spíš vycházela 
z toho, u čeho jsem měla pocit, že to na trhu  
chybí, a z toho, co nás jako novou redakci bavilo  
dělat. 

Mají, abych tak řekl, svou poměrně vyzrálou 
představu o tom, kolik musí minimálně vydělat,  
aby si mohli dovolit to, co potřebují. Když se 
k danému výdělku dopracují, přestávají prodá-
vat. Abych tedy odpověděl na otázku, tak naše 
zkušenosti s odrazem kvality produktu na prodejnost 
byly zatím spíše zklamáním, protože čím byl produkt 
lepší, tím rychleji si prodejce vydělal své minimum 
a tím rychleji přestal prodávat. Fakticky  
to znamenalo, že výška prodaného nákladu  
se vůbec nezměnila. Lidé nám často psali: „Koupil 
jsem si po dlouhé době váš časopis, vypadá mno-
hem líp, a proto bych ho chtěl kupovat dál,  
ale už třetí den jsem nikde nepotkal prodejce.“ 
Až když nám přišlo hodně takových e-mailů  

Určitě to souvisí, ale většinou jsou lidé překvapení, 
když jim vysvětlíme jak. Klasický model je takový, 
že čím je produkt kvalitnější, tím se ho prodá víc. 
Ti, kteří se věnují marketingu, taky vědí, že jed-
ním z důležitých kritérií prodejnosti je i distribuční 
kapacita. 
Z toho lze odvodit, že prodejci Nového Prostoru  
by měli být a priori motivovaní k tomu, aby dosáhli 
co nejvyššího výdělku. Tato motivace však u nás  
až tak úplně neplatí – většina našich prodejců totiž 
není motivovaná k maximalizaci zisku. 

Kvalitní obsah časopisu nemusí 
nutně předznamenat dobrý 
hospodářský výsledek

/ Rozhovor s Robertem Sztarovicsem, výkonným  
 ředitelem  a členem představenstva Nového  
 Prostoru

/  Souvisí obsah časopisu a jeho kvalita 
 s počtem prodaných kusů? 

/  Z čeho jste vycházeli při vytváření designu,  
 nové struktury a obsahové náplně  
 časopisu? Zkoumali jste strukturu své  
 čtenářské obce – věkově, rodově,  
 zájmově? Jakou roli tyto informace hrály  
 při přetváření vašeho periodika? 

Robert Sztarovics

Honorář v našem případě  
není pro autory rozhodující, 
ti lidé píšou rádi.

V redakci jsme Ondřej Slačálek, Tomáš Rychetský  
a já. Ten širší tým je pokaždé jiný a vytváří se podle 
témat. Máme stálého člověka na ženskou stránku, 
taky máme stálé kulturní redaktory. Na druhé straně, 
co se týče referátu a reportáží, tam autory vždycky 
oslovujeme v závislosti na tématu. Ti, kteří se osvědčí, 
se tam pak třeba objeví opakovaně.

/  Tři lidi v redakci ale na pokrytí tak  
 rozsáhlých témat a žánrů asi nestačí...

/  Pracujete s vytipovanými autory  
 na běžné komerční bázi, to znamená,  Když jsem se dívala na ostatní streetpapery, přemýš-

lela jsem třeba nad tím – ale to je taková spíš filo-
zofická otázka – jak by třeba fungoval streetpaper, 
který by byl bulvární. Já myslím, že by se prodával 

/  A co inspirace z mezinárodní sítě streetpa- 
 perů? Nenarazili jste na nějaké originální  
 nebo dokonce experimentální myšlenky?

 že za napsaný příspěvek vyplácíte 
 honorář?
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a esemesek, pochopili jsme tuhle zdrcující souvislost 
a zjistili, že naši prodejci po naplnění „své“ denní 
kvóty už v terénu prostě nejsou. 

Výsledkem je poznání, že klíčem ke zvýšení prodeje 
není ani tak kvalita produktu jako schopnost udržet 
si prodejce na prodejním místě, jinými slovy, udržet 
prodejce v práci. Nakonec i vůči čtenářům, kteří 
náš časopis kupují, máme jasný distribuční závazek, 
kterým je umožnit jim zakoupit si časopis na daném 
prodejním místě. Pro nás to ale znamená dostat  
se do rozporu s prodejcem, který si chce za co 
nejkratší dobu vydělat svoje minimum a jít  
z prodejního místa pryč, což nás staví do situace,  
kdy prodejní místa nepokrýváme a nedovedeme  

/  Vezmeme-li v úvahu čtyřhodinovou  
 pracovní dobu a koncept minimálního  
 uspokojivého příjmu, má počet  
 prodaných kusů na jednoho prodejce  

Klíčem ke zvýšení prodeje  
není ani tak kvalita produktu jako 
schopnost udržet si prodejce  
na prodejním místě, jinými slovy, 
udržet prodejce v práci.

tak uspokojit poptávku ze strany svých zákazníků.  
I proto jsme (vedle sociálně rehabilitačních  
důvodů) zvolili standard pevné pracovní doby 
v délce čtyř hodin, kterou prodejce musí respektovat 
a naplnit, abychom mohli trhu poskytnut záruku 
dostupnosti našeho produktu. Takovýto model  
je v konečném důsledku nevyhnutelný i pro celko-
vou ekonomickou úspěšnost našeho časopiseckého 
projektu. 

Rozšíření o další lokality je určitě naším definitivním 
cílem. Chodí nám třeba dopisy, v nichž se veřejnost 
ptá, proč nejsou prodejci Nového Prostoru například 
v Liberci. Pro nás je území České republiky skutečně 
zajímavým trhem, protože když se na to podíváme 
demograficky, tak Česká republika sice není velký 

perfektně, pokud by ovšem nenastalo to, že by to  
zákazníci nechtěli kupovat od lidí na sociálním okra-
ji, to zase nevím. Nikdo z nás tří tady bulvár dělat 
nebude, to bychom tu neseděli. Ale je možné, že by 
se bulváru do půl roku prodávalo 40 tisíc kusů od 
každého čísla (tedy 40 tisíc kusů každé dva týdny).

Tohle je velice důležitá otázka. My v redakci ten 
časopis a jeho obsah vnímáme tak (když te 
odhlédnu od jeho rozměru sociální rehabilitace  
a možnosti výdělku pro lidi v sociální nouzi),  

/  K jakým čtenářům se tedy vlastně  
 v novém provedení obracíte?že jeho posláním je vést ke kritickému myšlení,  

to znamená, že by měl čtenáře nutit přemýšlet. Nový 
Prostor má být z pohledu redakce kritický a zároveň 
odlehčený, ne moc těžký ani intelektuální. Zároveň 

/  Mohlo by vydávání a distribuce  
 bulvárního plátku odpovídat poslání  
 jeho vydavatele? Jaký je cíl a poslání  
 Nového Prostoru?

Nový Prostor má být z pohledu 
redakce kritický a zároveň odlehčený, 
ne moc těžký ani intelektuální. 
Měl by vést ke kritickému myšlení, 
to znamená, že by měl 
čtenáře nutit přemýšlet. 

co nejsou spokojení s tím, co je dnes na trhu.  
Chtěli bychom mít čtenářskou obec z lidí, kteří  
kupují časopisy, ale nejsou s nimi spokojení,  
protože jsou pro ně málo objevné, málo nové, 
nedostatečně kritické, nemají potřebné ostří.  
A pak, a te se dostáváme na tenký led, se ob-
racíme k ženám od 40 do 60 let, které časopis  
kupují převážně kvůli prodejcům, a já strašně  
chci, aby si tam vždycky našly něco pro sebe,  
proto je tam ta stránka pro ženy. Třetí skupinou,  
pro kterou chceme být, jsou lidé od 30 do 40,  
bývalí punkeři, odrostlí, s rodinami nebo chystající  
se založit si rodiny, kteří jsou nespokojení  
s mediální scénou, ale třeba časopisy jako A2  
jsou pro ně moc intelektuální. 

svou hranici, která se zdá být 
nepřekonatelná. Je možné tento počet 
zvýšit? Může být cestou k nárůstu 
prodeje rozšíření distribuční sítě  
na jiná území a tím i zvýšení počtu 
prodejců?

by měl informovat o okrajových tématech – ekologie, 
feminismus, měl by obsahovat akčně politické věci,  
a když už informuje o mainstreamových tématech, 
tak by je měl pojímat z jiného pohledu. S tím se 
te například potýkáme na „ženských stránkách“, 
protože pojem „ženská stránka” je totální klišé.  
My se to snažíme dělat jinak, aby ty stránky přinášely 
jiné informace. Te však vyvstává otázka, jestli se 
právě naším novým přístupem neztratí část čtenářské 
obce nebo jestli se najde nová. 

K mladým nekonformním vysokoškolákům – proto je 
náš design trochu streetový, punkový – k lidem,  

...
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/  Jak daleko jste se dostali?

stát, ale má 84 okresních měst, která mají většinou 
padesát a víc tisíc obyvatel. To je první předpoklad 
naší potenciální úspěšnosti.

Výzvou je vytvořit takový distribuční systém, který 
nejenže nabere nové prodejce, připne jim jmenovky 
a rozdá časopisy, ale zahrne je také do své sítě 
podpůrných služeb. Poskytování těchto služeb je 
nezbytně nutné pro zlepšení jeho nebo její životní 
situace, pro cestu ven ze stavu sociální nouze, která 
je příčinou toho, že je dnes prodejcem Nového Pro-
storu. Naše přítomnost v regionech a s ní související 
nárůst prodejnosti je postavená na tom, že musíme 
být schopni s prodejcem zůstat v úzkém kontaktu, 
dostat k němu své pracovní mistry. Musíme proto 

Snažíme se prolomit klišé,  
že Nový Prostor je časopis, který píše  
o lidech bez přístřeší a který je  
o ničem. Tohle už te neplatí.Ale vždy my se právě konečně snažíme prolomit  

to klišé, že Nový Prostor je časopis, který píše o lidech 
bez přístřeší a který prodávají bezdomovci. Nebo  
že Nový Prostor je o ničem. Tohle už te neplatí.

/  Neplatí tedy, že NP prodávají bezdomovci,  
 ale pokud se nepletu, prodávají ho stále  
 lidé v sociální nouzi nebo lidé sociální  
 nouzí ohrožení. Není tomu tak?

Přesně tak. Člověk v sociální nouzi ale není 
nevyhnutelně bezdomovec. 

vyvinout systém, který nám to umožní. Až ho 
budeme mít a bude fungovat, tak je možné  
ho replikovat na dalších místech. 

Nejdřív musíme vyvinout know-how na jedné určité 
lokalitě. Až potom můžeme distribuční systém 
replikovat. Pracujeme na tom a věřím, že se nám 
to podaří. 

/  Nový Prostor se změnou prodejní ceny  
 dostává na cenovou úroveň ostatních  
 časopisů. A obsahově – když se prodejnost  
 začíná více stavět na obsahu a na tom,  
 co a v jaké kvalitě má časopis sdělit –  
 se posouvá do prostoru, v němž fungují  
 jiné časopisy, a začíná s nimi soutěžit.  
 Není to určité konkurenční riziko,  
 do něhož časopis jde s možná velmi  
 nejasným výsledkem?

/  Nepřetváří tímto nová redakce do jisté  
 míry značku Nového Prostoru? Nedá mi  
 to, abych neřekl, že jste se vlastně pustili  
 do „re-brandingu“(přetváření značky).

Je. Je to určitě obrovské riziko, ale rozhodli jsme 
se do toho jít. Nový Prostor potřeboval změnu  
a nová redakce ji provedla. Te se v naší práci 
potřebujeme naučit správně předvídat, zaznamená-
vat a rychle analyzovat situaci, na jejímž základě 
potom odhadneme směr a rozhodneme o svých 
dalších krocích.

...
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Pracovní mistři mají na starost přímou práci s prodejci. 
Potkávají se s nimi individuálně (v denním centru  
a na prodejních místech) a pravidelně i s celou prodej-
covskou skupinou dohromady. Cílem jejich společné 
práce je to, aby mistři motivovali prodejce k maximál-
ním pracovním výkonům s ohledem na jejich mo-
mentální osobní situaci. V praxi to znamená, že musí 
s prodejci pracovat i na osobních tématech, která je 
momentálně v pracovním výkonu omezují. Mistr musí 
být natolik profesně zdatný, aby byl schopen pochopit, 
co se může pokoušet ve spolupráci s prodejcem měnit, 
v čem má smysl a cenu ho motivovat a co je prodej-
covou životní limitací, kterou prodejce není schopen 
překročit (jestliže limitace převažují, musí se umět 
s prodejcem v krajním případě i rozloučit). Snaží se ho 
tedy dovést na horní hranici jeho pracovních možností 
a dovedností. Mistr samozřejmě řeší i administrativu 
spojenou s prodejcovou prací a účastní se porad, 
intervizí a supervizí.

V NP jsme celkem čtyři pracovní mistři a každý pra-
covní mistr má přidělenou určitou skupinu prodejních 
míst. Máme jich každý zhruba dvacet a navíc jsou ještě
další neobsazená záložní místa, která te nejsou ani 
zařazená do naší aktuální databáze. K většině z těch 
přibližně dvaceti prodejních míst máme přiřazené 
prodejce. Například v mém týmu je šestnáct prodejců 

a mám ještě pět volných prodejních míst. Takže vím, 
že když se někdo přijde zaevidovat, tedy když přibude 
prodejce – nováček, tak mu mohu nabídnout z pěti 
volných míst. Když si z nich vybere – fajn, když si 
nevybere u mě, vybere si u jiného pracovního mistra. 
Prodejní místa určují lokalitu, o kterou se starám. 

K prodeji Nového Prostoru je dnes v Praze vytipo- 
vaných kolem dvou set prodejních míst, přičemž 
obsazených jich máme mezi osmdesáti až devadesáti. 
Prodejní místo je vybírané převážně dle toho, jak je 
frekventované, jak je zajímavé z hlediska pohybu po-
tenciálních zákazníků. To je jednoznačně základní kri-
térium. Místa jsou vytipovávána jak námi zaměstnanci, 
tak i našimi prodejci. Ti nám dávají tipy nebo rovnou 
přijdou s návrhem, že by se rádi přesunuli někam, 
kde se jim to zdá být lepší. 

Počet prodaných kusů zatím není vázán na prodejní 
místo. Máme obecný, ne individuální koncept, který 
říká, že jeden člověk (bez ohledu na zvolené prodejní  
místo) by měl v ideálním případě prodat 200 výtisků 
od jednoho čísla, tzn. asi 20 výtisků v jeden pracovní  
den. To je obecná představa, meta, ke které směřuje-
me. Když ji dosáhneme, tak si otevíráme dveře k sa- 
mofinancovatelnosti, což znamená, že budeme schop-
ni pokrýt náklady spojené s naším projektem z prodeje 
časopisu. Dvacet výtisků za den však musí prodat 200 
prodejců, což je stav, který v současnosti nemáme.

V současné době na tento limit dosáhne tak třetina 
„mých“ prodejců. Možná i mírně pod třetinu, takže 
to rozhodně není standardní výkon. Jeho potenciální 
naplnění záleží na mnoha faktorech a jedním z nich 
jsou kompetence mistra. Další faktor, a hodně podstat-
ný, je osobnost prodejce. Většina našich prodejců se 
nachází ve složité životní situaci. Mají za sebou různé 
životní příběhy, spousta z nich má zničené sebevědomí 
a zkreslené sebehodnocení, což se odráží ve stylu 
prodeje nebo ve způsobu vystupování. V závislosti na 
jejich situaci se jim (co se týče počtu prodaných kusů) 
bu daří, anebo stagnují. Věřím ale, že když pracovní 
mistr dokáže svého prodejce vhodně motivovat a bude 
ho především brát jako individualitu, tak se tomuto 
počtu prodaných časopisů za jedno číslo dá přiblížit. 
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/ Rozhovor s Alenou Vosáhlovou,  
 sociální pracovnicí a mistrovou  
 o pražském prodejním projektu  
 Nového Prostoru

Nový Prostor v přerodu  
aneb Jak vychovat kvalitního  
prodejce, na kterém  
se dá postavit úspěšný podnik

Mistr musí být natolik profesně zdatný, 
aby byl schopen pochopit, co se 
může pokoušet ve spolupráci 
s prodejcem měnit,  
v čem má smysl a cenu ho motivovat  
a co je prodejcovou životní  
limitací, kterou není schopen překročit.

/  Jak bys definovala roli pracovních mistrů,  
 jaké je jejich poslání v rámci Nového  
 Prostoru, jejich pracovní náplň?

/  Kolik vás je celkem a jak máte rozdělená  
 prodejní místa?

/  Kolik má Praha prodejních míst?  
 Kdo a jakým způsobem je určuje  
 a odhaduje jejich prodejní potenciál?

/  Má konkrétní prodejní místo stanovenou  
 prodejní kvótu, tzn. kolik kusů časopisu by  
 měl prodejce na daném místě denně prodat? 

/  Jak se současným prodejcům daří tuto kvótu  
 naplňovat? Jaký je běžný prodejní výkon?
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/  V jakém časovém rozmezí?

Ne u všech prodejců, ale myslím si, že u mnoha z nich 
to možné je.

Hodně záleží na atmosféře v týmu a na pracovním 
zázemí, které prodejcům i mistrům poskytuje Nový 
Prostor. Při dobré konstelaci by se nám mohlo podařit 
zapracovat na prodejcích tak, aby se jejich pracovní 
výkony znatelně zvýšily v průběhu prvního roku. 
Samozřejmě za předpokladu, že prodejce ten rok  
u nás vydrží prodávat, což je velice vrtkavý faktor. 
Jsme přestupní stanice, možnost se prací odrazit  
od dna, takže se může snadno stát, že si „vychováme“  
dobrého prodejce, ale ten si záhy najde klasické 
zaměstnání a odejde od nás. Prodejce také můžeme 
ztratit nejen kvůli tomu, že se mu změní život k hor- 
šímu, ale i kvůli tomu, že se mu naopak změní  
k lepšímu, že si vybuduje pracovní kariéru a postoupí 
dál. To vytváří přirozenou fluktuaci, se kterou musíme 
počítat.

Víme, že s našimi lidmi potřebujeme pracovat na tom,  
aby se odnaučili žít ze dne na den, aby začali přemý-
šlet, co bude za měsíc, za rok, za dvacet let. Takže  
je potřebujeme naučit třeba to, aby přebrali zodpo- 
vědnost za svůj život, tzn. aby si začali platit sociální  
a zdravotní pojištění, aby odváděli daně. Protože tím, 
jak žijí ze dne na den, nepřemýšlí o tom, že za dvacet 
let na ulici s časopisem stát nebudou, protože to už 
nepůjde – budou staří a nemocní. A když nebudou 
respektovat to, co tento stát po lidech požaduje,  
tak se jim může snadno přihodit, že jednoho dne 
budou mít jenom existenční minimum bez možnosti 
a síly si přivydělat a skončí pod mostem. To je první 
věc, kterou se je snažíme naučit, aby přemýšleli v delší 
časové perspektivě. 

Zároveň potřebujeme prodejce přesvědčit, aby 
dodržovali pracovní dobu a zdokonalovali techniky 
prodeje. S prodejci např. zatím málo pracujeme na 
tom, jak zvládat stresové situace na ulicích. Je důležité 

s nimi komunikovat o tom, jak se chovat v některých 
vypjatých situacích, když jim třeba někdo nadává, 
pronásleduje je nebo je na ně sprostý. Jak toto 
všechno přežít, aniž by si zničili celý den tím, že potom 
budou nešastní, otrávení nebo agresivní. Je třeba, 
abychom jim v terénu poskytovali podporu a zázemí, 
abychom pak na ně mohli klást nároky a stimulovat je 
k potřebnému výkonu.

Myslím si, že nemáme propracovaný způsob nabírání 
nováčků. Nováčci k nám dnes přicházejí bu tak, že 
je přivede stávající prodejce, nebo se o nás odněkud 
dozvědí. Mnozí nemají v Praze žádné sociální vazby, 
nemají kamarády, kteří by prodávali Nový Prostor, ale 
o projektu vědí, tak přijdou. Zatím na náboru nováčků 
nepracujeme dostatečně systematicky, což může za to, 
že nemáme využitý potenciál prodejních míst. Nábor 
je zatím víceméně živelná věc. Když dnes chceme vy-
budovat model, anebo jinými slovy podnik, který si má  
na sebe vydělat peníze, zjišujeme, že k mnoha věcem 
(a nábor je jednou z nich) musíme přistupovat více 
podnikatelsky. Mnohé proměnné, které z dotované 
sociální služby dělají samostatný projekt, musíme začít 
řešit více organizovaně a hlavně systémově.

Většina našich prodejců se nachází  
ve složité životní situaci. Mají  
za sebou různé životní příběhy,  
spousta z nich má zničené sebevědomí  
a zkreslené sebehodnocení, což se  
odráží ve stylu prodeje nebo  
ve způsobu vystupování. 

/  Jak takový mistr vychovává kvalitního  
 prodejce, na kterém se dá postavit  
 úspěšný projekt?

/  Proč jsou dnes v Praze některá prodejní místa  
 neobsazená? Víme už, že není jednoduché  
 si prodejce udržet, je ale stejně těžké získat  
 prodejce nové?

Víme, že s našimi lidmi 
potřebujeme pracovat na tom,  
aby se odnaučili žít ze dne na den,  
aby začali přemýšlet, co bude  
za měsíc, za rok, za dvacet let.

/  Předpokládám tedy, že v kontextu  
 samostatného podniku, který se te snažíte  
 vybudovat, se i na prodejce-kandidáty,  
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o budoucnosti, aby se posouval dál. Někteří naši 
prodejci na to osobnostně mají, jiní jsou na tom tak, 
a mají to tak od přírody nadělené, že jsou v tomto 
směru limitovaní a vítězství je už jen to, že vůbec 
časopis prodávají.

Celá moje skupinka se setkává každý den v pracov- 
ním týdnu v jednu hodinu na Vltavské v metru. Pro 
jedny schůzka znamená konec směny, pro druhé 
začátek. Význam těchto schůzek spočívá v několika 
dimenzích. Jedna z nich je ta, že se setkají prodejci  
ze stejné skupinky, to znamená, že se tam vytváří 
týmová sounáležitost, týmová dynamika. Jsou to 
lidé různí a záleží na mně, jestli je dokážu přivést 
k vzájemné komunikaci. Pro mě je to i příležitost,  
jak prodejce zkontrolovat – jestli nejsou pod vlivem 
alkoholu, jestli mají dostatek časopisů a třeba i čisté 
oblečení. Tím, že na schůzku přijdou, vím, že res-
pektují nějakou autoritu – je to signál, že respektují 
nastavený řád, systém a osobu, která je nositelem 
toho systému. 

Te jsme měli jednu hodně krátkou schůzku, jen  
dvacet minut, ale někdy jsem tam zase hodinu  
nebo hodinu a čtvrt – v průvanu v metru  
na Vltavské. 
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Namísto zpřísňování náborových kritérií  
zaměstnáváme lidi, kteří umějí 
s našimi prodejci na jejich potížích  
pracovat. 

Nový Prostor má v tomto ohledu hodně nízký práh, 
takže u nás může pracovat v podstatě kdokoli, kdo 
splňuje základní podmínky spolupráce. Těmito pod-
mínkami jsou: člověk musí být starší 16-ti let, musí 
mít chu a potřebu pracovat, musí splňovat základní 
hygienické normy, v práci nesmí být pod vlivem návy-
kových látek (zejména alkoholu), nesmí být agresivní 
a ke svému okolí se musí chovat slušně. Tohle jsou 
základní pravidla, která požadujeme pokaždé, když 
kdokoli projeví zájem s námi spolupracovat a uzavírá 
s námi dohodu o prodeji časopisu. 

Nový Prostor slouží především lidem v sociální nouzi 
nebo lidem, kteří jsou tímto stavem ohroženi. To je 
naše poslání a z něj pak vychází i skladba našich 
prodejců. Častokrát jde o lidi, kteří mají problém 
s návykovými látkami, jsou zadlužení, mají záznamy  
v trestním rejstříku nebo trpí různými zdravotními 
potížemi. Stávají se však našimi prodejci a my jim  
musíme umět pomoci, aby se v prodeji měli šanci 
uchytit. Proto dnes namísto zpřísňování náborových  
kritérií zaměstnáváme lidi, kteří umějí s našimi 
prodejci na jejich potížích pracovat. Není samozřejmě 
možné, abychom s prodejci dovedli vyřešit každou 
konkrétní situaci, ale musíme alespoň vědět, kam je 
odeslat, a poskytnout jim tak základní servis. Jsme te 
ve fázi, kdy právě tuto podpůrnou základnu budujeme 
– i v tom z velké části spočívá práce mistrů. Dnes jsme 
placeni z grantů, ale součástí strategie Nového

Prostoru je, aby byl schopen naše pracovní pozice 
v budoucnu samofinancovat. 

Když mám například v týmu nového prodejce, tak 
mám docela obavy, aby ho nesežrala ulice. To zna-
mená, že v situaci, kdy ten člověk postrádá pracovní 
návyky a má spíš nepracovní nastavení, je vystaven 
vyššímu riziku, že z našeho projektu hned v úvodu 
vypadne, protože nevydrží tlak, kterému je v práci na 
ulici vystaven, a spadne zpátky tam, odkud se pokouší 
zvednout. To je první věc, kterou musím zohledňovat. 
Druhá věc je, že jsem si vědoma toho, že ulice je 
hodně složité a těžké prostředí, takže v rámci svých 
možností s nováčkem komunikuji, aby věděl, že má 
ke mně a mým kolegům otevřené dveře a že kdyby 
se něco dělo, tak má u nás zázemí, a když bude 
mít nějaké trable, tak může přijít. Je důležité, aby to 
prodejci cítili. Když má člověk dobré pracovní zázemí, 
pracuje s radostí a podává úplně jiný výkon, než když 
se v něčem plácá a cítí, že je na všechno sám. Věřím, 
že když budeme my, pracovní asistenti, fungovat jako 
kvalitní tým, tak můžeme pohodu vyvolat  

i u prodejce, což se v konečném důsledku může odra-
zit i v jeho pracovním výkonu. 

U nováčka hodně záleží na tom, jaký je to člověk, 
nakolik je akční a schopný, jestli přestojí první chvilky, 
kdy ještě nemá vybudované pracovní místo a poten-
ciální zákazníci ho neznají. Tato část je pro něj hrozně 
složitá. Mnoho věcí se musí naučit sám, popřípadě 
nachytat rozumy od ostatních kolegů-prodejců. 
Vyvstává však otázka, s kým z těch prodejců se baví, 
protože jsou tam lidé šikovní a pracovití, ale jsou tam 
také pěkní kulišáci. Takže moje cílová meta s novým 
prodejcem je ta, aby u nás vydržel. Aby se mnou, svojí 
pracovní mistrovou, komunikoval, protože v okamžiku, 
kdy komunikuje, tak spolu můžeme vytvořit vhodné 
pracovní prostředí. Mám pak možnost se k němu  
dostat blíž, tak aby slyšel, co mu říkám. A když se  
se mnou baví, tak vím, co řeší, co ho trápí, co mu jde  
a co mu nejde. Vím, že ho třeba jeho práce nepod- 
poruje v dosavadním živoření, nebo že si naopak 
zvyšuje pracovní dovednosti a prodává více časopisů,  
že si na svém místě buduje zákaznickou skupinu,  
že to místo už má zabydlené. V ideálním případě  
se snažím toho člověka dovést k tomu, aby ne- 
řešil jenom situační věci, aby začal přemýšlet  

/  Jaká jsou tedy lidská rizika, jimž jako  
 mistrová čelíš?

Když má člověk dobré pracovní 
zázemí, pracuje s radostí  
a podává úplně jiný výkon, než když 
se v něčem plácá a cítí, že je na 
všechno sám.

/  Mluvila jsi o povinnosti prodejců hlásit se  
 na denních schůzkách, které vedeš.  
 O jaké schůzky se jedná?  
 Jaký je jejich smysl? 

 respektive prodejce-nováčky budou klást  
 vyšší nároky. Kdo pak v Novém Prostoru –  
 už jako v sociální firmě – bude považován  
 za potenciálního nebo perspektivního  
 prodejce?

/  Jak dlouho to trvá?

62



...

...

65

Ano. Je to docela úlet, už jsme museli změnit místo, 
protože jsme stáli pod schody, a jak to tak bývá, když 
někde stojí dav lidí, připojují se další. Probírali jsme 
tam své věci a přitom s námi stáli třeba čtyři cizí lidé 
a poslouchali, o čem se bavíme. Tak jsme nakonec 
zalezli do jednoho výklenku poblíž, abychom měli 
klid. Na schůzce se řeší poměrně dost věcí – novinky 
z výdejny, administrativa, prodejci si dokupují časopisy. 
Jeden prodejce nedávno prohlásil, že má najednou 
pocit, že někam patří. To je pro mě satisfakce.

To je právě rozpor, který te docela řeším. Protože 
je mi jasné, že pracovník, který má dobré pracovní 
návyky, vybudované pracovní místo, dobře a hodně 
prodává, je pro nás doslova poklad. Je za tím scho-
vaná spousta dřiny, spousta naší pozornosti, komuni-
kace a vzájemného úsilí, aby se prodejce dostal tam, 
kde je, a udržel se tam. Musím ale toho člověka pustit 
dál, říct mu, tak běž, jsi šikovný, tak běž, máš na něco 
lepšího, běž. 

Ano, cílem tohoto projektu je, aby si prodejce obnovil 
či osvojil své pracovní dovednosti do té míry, aby byl 
schopen se uplatnit na běžném trhu práce.

To, co v Novém Prostoru v rámci projektu APP realizu-
jeme, je tzv. tréninkové zaměstnání – prodejce s námi 
není v žádném pracovně-právním vztahu, je klientem 
našeho programu. V rámci tréninkového zaměstnání 
si klient procvičuje základní pracovní dovednosti jako 
například dochvilnost, dodržování osmihodinové pra-
covní doby, respektování autority či podávání stabil-
ního pracovního výkonu. Na jeho fungování v projektu 
APP dohlíží právě pracovní asistent, který plní jak roli 
podpůrnou, tak roli kontrolní.

Asistent posuzuje pracovní výkon klienta podle osmi  
kritérií, která kontroluje denně a vyhodnocuje  
v měsíční periodě. Na základě těchto průběžných hod-

nocení je asistent schopen po půl roce, kdy prodej-
covo zapojení do projektu APP končí, zhodnotit jeho 
snahu a to, jestli se klient po pracovní stránce posunul 
produktivním směrem.

Jestliže prodejce absolvuje projekt APP zdárně, dos-
tává osvědčení, které mu může otevřít cestu do pod-
porovaného či běžného zaměstnání. 

Dá. Mnoho lidí však u nás taky zůstává a je to tak 
v pořádku. Jsme – a v budoucnu pro ně také rádi zů- 
staneme – cílovou stanicí. Kvalitní lidi musíme nechat 
jít, když si to tak vyberou. Ale pro ty, kterým se daří 
a rozhodnou se zůstat, se nadále snažíme vytvářet 
vhodné podmínky k prodeji. S těmi, kteří zatím nemají  
alternativu a nadále se potýkají ze závažnými problé- 
my, dále pracujeme, snažíme se je dostat dál a pomá-
háme jim k aspoň trochu důstojnému životu. V tomto 
jsme jako podnik asi hodně odlišní od klasické firmy. 

Je otázka, jestli se nedá vymyslet víceúrovňový 
distribuční systém. Jednak by existovala skupina 
exkluzivních prodejců – vytrénovaných, střízlivých  
a v uniformách, pak prodejci, kteří se zatím jen učí, 
a nakonec lidi, kteří přijdou a prodávají třeba jenom 
jeden týden. Musíme sladit to, že pomáháme lidem 
v nouzi, a to, že zároveň chceme, aby se nám distri-
buce úplně nerozsypala proto, že naši lidé nebudou 
schopni časopisy prodat.
Například mnichovský model počítá zhruba s třiceti 
prodejci s normální pracovní smlouvou. Prodejce má 
hodně vysoký měsíční limit, musí prodat okolo 1 200 
kusů časopisu, což není málo (u nás nejlepší prodej-
ci prodávají měsíčně 400 kusů).  
Pak tam mají druhou skupinu lidí, kteří nemají 
pracovní smlouvu. Jsou třeba na úřadu práce a po-
bírají podporu, takže mají stanovenou hranici, kolik 
časopisů můžou maximálně odebrat, aby nemohli 
zneužívat sociální dávky. Z této širší skupiny prodejců 
se vybírají vhodní kandidáti, kteří pak například spo-
lupracují s dalšími sociálními podniky ve městě, kde 
se můžou rekvalifikovat. 
Pro mnichovskou organizaci je tenhle model hodně 
výhodný, protože umožňuje mít pevnou základnu 
stabilních prodejců, na které se lze spolehnout,  
a potom mít okruh lidí, který se jim střídá. 

Dáša Kocmánková 
/ členka představenstva Nového Prostoru

Jak řešit rozdílné schopnosti 
prodejců a zároveň si udržet 
kvalitu prodeje

Kvalitní lidi musíme nechat jít,  
když si to tak vyberou. Ale pro ty, 
kterým se daří a rozhodnou se zůstat, 
se nadále snažíme vytvářet vhodné 
podmínky k prodeji.

/  Není právě kariérní postup prodejce cílem  
 programu Aktivizace pracovního potenciálu  
 (APP), kterého jste součástí?

/  Jsi schopná takové prodejce, u kterých  
 rozpoznáš potenciál rozvoje, posunout  

/  To tam všichni stojíte – šestnáct lidí?  až za obzor Nového Prostoru – na otevřený  
 trh práce, k jinému zaměstnavateli? 
 

/  Dá se tak Nový Prostor vnímat jako tranzitní  
 podnik? Jako první stanice na cestě k novému  
 zaměstnání, k lepšímu životu? 

Dasa Kocmankova
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rat sami. Chceme se stát tím, čím se snažíme být 
od počátku, kdy jsme vznikli jako replika sociálního 
podniku Big Issue ve Velké Británii, jehož model  
dnes velice dobře funguje na mnoha místech  
ve světě. 

I při nízce nastaveném náborovém prahu musí  
v naší firmě fungovat to, že prodejci mají nějaké 
minimální penzum dovedností, které musí bez-
podmínečně splňovat. Jinak by myšlenka streetpa-
peru vůbec nefungovala. Jednoznačně však naši  
lidé mají snížené předpoklady k pracovnímu 
zařazení oproti běžné skupině obyvatelstva, a proto 
jsme zároveň nízkoprahovou službou. Naše poslání 
je tak vedle ekonomického také sociální. Aby byl 
podnik opravdu samostatný, musíme obě mise umět 
správně vybalancovat. Kromě kritérií, o kterých jsem 
již mluvila, máme pro prodejce stanovená další  
minimální kritéria. Kupříkladu musí být schopni 
prodávat minimálně čtyři hodiny denně, a to  
v kontrolovaných časech. Nemůžeme mít v projektu 
lidi, kteří se dostanou nějakým zásadním způsobem 
mimo toto schéma. Máme prodejce, kteří třeba  

nejsou schopni přijít na schůzku, ale na ulici stojí  
a prodávají. Takže kritérium, že minimálně čtyři 
hodiny denně prodává, musí splnit každý z nich. 
Není to tedy tak, že bychom přijali každého, a pak 
byli tichými svědky toho, že člověk není schopen 
pracovat. Takovému člověku je samozřejmě možné 
pomoci, ale v jiném typu sociální služby – je to 
kandidát pro charitu, ne pro sociální firmu. Takže 
musíme mít, a máme, určité základní požadavky,  
na kterých se s uchazečem o prodej Nového Prostoru 
musíme shodnout.

Určitě ano. Kritériem pro rozvázání pracovního 
poměru je třeba užívání alkoholu do té míry,  

/  Z výše uvedeného vyplývá, že se  
 ze sociálního projektu snažíte vytvořit  
 soběstačný podnik. O jaký podnik  
 se jedná? 

Snažíme se postupně naplnit  
parametry sociálního podniku. 
Nechceme žít navěky z grantové  
pomoci, chceme se o sebe umět  
postarat sami.

Musíme jednoduše počítat s tím, jací lidé k nám při-
cházejí, pro koho naše služba vlastně je. 

Vážím si těch lidí, kteří k nám přicházejí, a to 
z jednoho prostého důvodu – jsou mnohdy ve velice 
složité životní situaci, společensky jsou na okraji  
bu tím, jak přemýšlejí, nebo tím, jak se chovají 
nebo kam se v životě dostali. Mohli by sedět na 
zadku, mohli by brečet, jak je život nespravedlivý, 
mohli by držet nataženou ruku a čekat na dávky.  
Oni ale ten zadek zvednou a začnou něco dělat. 

Snažíme se postupně naplnit parametry sociálního 
podniku. I z toho vyplývá náš proces postupné  
transformace a zavádění nových systémů. Odtud 
naše cesta k soběstačnosti. Nechceme žít navěky 
z grantové pomoci, chceme se o sebe umět posta-

/  V případě, že se sociální projekt stane  
 ziskovým podnikem, znamená to pro něj  
 krok k nezávislosti na grantech a vítaný  
 zdroj financí. Takový podnik ale většinou  
 vyžaduje kvalitní lidské zdroje – spolehlivou  
 a zručnou pracovní sílu. Jak se vyrovnáváte  
 s paradoxem potřeby kvalitního prodejce  
 na straně jedné a náborem sociálně  
 slabých lidí na straně druhé? 

Já je [prodejce] ku příkladu nebudu školit  
v metodách prodeje, protože tomu nerozumím  
a neumím to. Oni jsou ti odborníci, stojí tam celé  
dny a učí se skrze vlastní zkušenost přímo v terénu. 
Ale co já jako mistrová udělat můžu, je to, že si 
s nimi sednu, sesbírám jejich zkušenosti a zjistím, 
co jim chybí nebo čemu nerozumějí a v čem je jim 
těžko. S Novým Prostorem a se svými kolegy potom 
rozebereme, jestli jim umíme pomoci nebo jestli 
umíme sehnat někoho, kdo jim jejich otázky může 
zodpovědět.

Alena Vosáhlová 
/ sociální pracovnice a mistrová Nového Prostoru

Naši lidé mají snížené předpoklady 
k pracovnímu zařazení oproti běžné 
skupině obyvatelstva, a proto jsme 
zároveň nízkoprahovou službou.  
Aby byl podnik opravdu samostatný,  
musíme obě mise umět správně  
vybalancovat.

/  Dochází v Novém Prostoru k situacím,  
 že je prodejce po splnění základních  
 náborových kritérií později v průběhu  
 projektu propuštěn? 
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... že člověk není schopen opakovaně dojít do práce, 
také netolerujeme prodej pod vlivem alkoholu.  
Jsem trochu opatrná u posuzování přítomnosti 
dalších návykových látek, protože nemáme možnost 
je detekovat. Nepoznám, jestli má prodejce v sobě 
třeba pervitin, pokud není vyloženě dlouhodobým 
uživatelem a není na něm zneužívání návykové látky 
na první pohled patrné. Neznám jeho osobnost  
a tak nevím, jak se chová běžně, nemám možnost 
jeho chování srovnávat. Alkohol a jiné drogy jsou 
však jedním z jednoznačných kritérií pro vyloučení  
ze sítě prodejců. Dalším kritériem je agresivita k os-
tatním prodejcům, k personálu nebo k veřejnosti. 

Te zrovna řeším situaci, že mám ve skupině  
prodejce, cizince, kluka, kterému příliš osobnostně 
nerozumím a navíc ještě máme jazykovou bariéru. 
Delší dobu prodává zoufale málo časopisů a není 
příliš komunikativní. Nejsem si v tomhle případě 
jistá, jestli je náš projekt přesně to, co potřebuje. 
Tenhle kluk je adept na vyhození z toho důvodu,  

že nemáme navázanou komunikaci, chová se 
poměrně nevyzpytatelně, nenaplňuje penzum  
povinných prodejních hodin a už několik měsíců 
prodává hodně málo časopisů. Připadá mi,  
že se nikam neposouvá, že se u něj nic nemění.

Určitě. Třeba v tomto konkrétním případě bych mu  
neřekla: „Končíme, připadá mi, že ta spolupráce 
k ničemu nevede, starej se sám o sebe.“ Určitě mu 
vysvětlím (v rámci svých jazykových možností), proč 
dochází k tomu, že u nás nemůže fungovat dál,  
a také mu poskytnu informace, kde může najít  
pomoc. Myslím, že potřebuje jiný typ péče – že musí 
nejdřív řešit jinou vrstvu své osobnosti. 

Většina našich lidí je v situaci, kdy ztratili základní 
návyky, které člověk potřebuje k běžnému pracov- 
nímu životu. Způsob prodeje je tedy nastavený tak, 
aby se co nejvíc podobal běžnému zaměstnání 
a poskytoval příležitost znovu tyto návyky získat 
 – prostě lidi nutí ráno vstát z postele a jít do práce. 
Vyžaduje disciplínu a vytrvalost, potřebu komunikace 
při setkávání s kolegy, příležitost mluvit o své práci, 
postěžovat si nebo poradit druhému. Organizace  
a struktura dne a dodržování pravidel v zaměstnání 
jsou pro naše lidi nástrojem ke znovuzačlenění 

se do prostředí a způsobu života, jakým funguje 
běžná populace. Přijetí podmínek zaměstnání jim 
také zabezpečuje stálý zdroj příjmu. Lidé, kteří takto 
opětovně získají běžné společenské a pracovní 
návyky, ztracené dovednosti, schopnost rovnocenné 
komunikace nebo víru ve své vlastní síly, získávají 
šanci na návrat mezi ostatní lidi. Sociálním posláním 
Nového Prostoru je pomoci jim na této cestě. Prodej 
časopisu, který je ve své podstatě ekonomickou 
činností, se tak stává prostředkem k dosažení so-
ciálního cíle a z tohoto pohledu musí mít svá vnitřní 
pravidla.

/  Nejsou pravidla prodeje někdy příliš 
 přísná?

/  Snažíš se v takovémto případě kandidáta  
 na propuštění posunout do jiných rukou?

Většina našich lidí je v situaci, kdy 
ztratili základní návyky, které člověk 
potřebuje k běžnému pracovnímu životu. 
Způsob prodeje je tedy nastavený 
tak, aby se co nejvíce podobal 
běžnému zaměstnání a poskytoval 
příležitost znovu tyto návyky získat.

Úspěšný mistr a „jeho“ prodejce

Robert Sztarovics / výkonný ředitel a člen 
představenstva Nového Prostoru

Představte si romantické filmové zobrazení zkušeného 
francouzského trhovce, jak poletuje nahoru dolů 
a všechny své zákazníky zná jménem: každého po-
zdraví, ví, kdo má kdy narozeniny, kdo se kdy vdává 
a žení, pogratuluje, popřeje všechno nejlepší. Jít na trh 
a potkat takového trhovce je fantastický zážitek a já si 
myslím, že takový by mohl být cílový standard našeho 
prodejce. Pár takových skutečně máme a lidé nám 
upřímně píšou, že jim setkání s takovýmto člověkem 
rozjasnilo den. 
Abychom však prodejce takhle uměli vychovat, musíme 
mít mistry supermany, kteří je umí motivovat, umí je 
zorganizovat, udělat z nich partu, umí jim vytvořit pra-
covní život, který by je bavil, práci, do které se budou 
těšit. Vím, že je to možné, protože jsme to už s prodejci 
zažili. Dnes ale nemůžeme přijít na to, jak ten stav 
navrátit, jak vyvinout systém, který ten stav udržuje. 
Měli jsme prodejce, kteří s námi vtipkovali: „Já už ten 
NP fakt nesnáším. Baví mě tak, že prodávám, i když už 
mám plnou kapsu peněz, protože se s těmi lidmi rád 
setkávám.“ Tomu říkám integrace.
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