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Nejde vám praco-
vat z domova a ne-
chcete utrácet v ka-
várně?Objevte
kouzlo prostorů,
kde máte svobodu
a potkáte nové lidi.

Po Praze jich je stále více. Ve
sdílených pracovních prosto-
rech se scházejí nadšenci ze
start-upů, nezávislí profesio-
nálové, ale i lidé, kteří jen
prostě chtějí načerpat jinou
atmosféru a případně nové
kontakty pro práci. Odborně
se tomu říká coworking. Prv-
ní takové kanceláře začaly ve
světě vznikat v roce 1989.
V Česku se objevily sdílené
prostory až před sedmi lety.
„Na jedné konferenci jsme

se potkali s Jonathanem Ro-
binsonem, zakladatelem his-
toricky prvního hubu v lon-
dýnském Islingtonu. Zdál se
nám to natolik skvělý nápad,
že nám přišlo naprosto přiro-
zené se pokusit o jeho přene-
sení i do Česka,“ vzpomíná
Zdeněk Rudolský, který stál
za vznikem pražské pobočky
Impact Hubu v roce 2010.

Před dvěma lety založila
umělecká skupina Ztohoven
Paralelní polis, třípatrový ex-
perimentální prostor spojují-
cí umění, společenské vědy
a nové technologie. V budově
v Holešovicích je k dispozici

také sdílená kancelář Paper
Hub. „Jejím vytvořením vznik-
lo zázemí pro kreativní a ino-
vativní komunitu, kterou láká
svobodné prostředí a aura re-
belství dělat věci jinak,“ říká
manažerka Iva Köhler.

Specifikem Paper Hubu je
jednoznačně fungování na

bázi bitcoinu, tedy virtuální
měny, kterou si můžete na
místě směnit v automatu.
„Jsme jediný bitcoin-only
coworking na celém světě.
Návštěvník u nás může zís-
kat jedinečnou zkušenost
s tímto virtuálním platebním
nástrojem, za členství i za

kávu se platí pouze bitcoi-
nem,“ upozorňuje Köhler.

Kromě práce a dobré kávy
můžete v prostorách budovy
využít také 3D tiskovou díl-
nu. Paper Hub má aktuálně
50 členů a blíží se maximu.
Každý zájemce simůže kance-
lář vyzkoušet na den zdarma.
„Coworkingové prostory

rostou jako houby po dešti.
Trend odpovídá rostoucí
emancipaci zaměstnanců,
touze po větší profesní svobo-
dě a také potřebě sdílet zna-
losti,“ myslí si Köhler.

Podle Katky Kropáčové
z Impact Hubu Praha je ale
trh stále v plenkách. „Za něko-
lik let se nám však podařilo se-
známit veřejnost s koncep-
tem sdílených prostor i spole-
čensky prospěšného podniká-
ní, což námdost ulehčuje prá-
ci. Už nemusíme každémupří-
chozímu vysvětlovat, co zna-
mená slovo coworking,“ těší
Kropáčovou.

Jiným směrem se vydali
v Baby Office. „Prvotním zá-
měrem bylo vytvořit prostor
pro rodiče na mateřské a rodi-
čovské dovolené, kde by se ro-
diče věnovali své práci a vzdě-
lávání a děti by trávily čas ob-
jevováním světa a hraním,“
nastiňuje jednatelka Baby Of-
fice Hana Krejčí. Aktuálně je
zde více využívanou službou
péče o děti než pronájem pra-
covního místa. Hlavní osazen-
stvo coworkingu tvoří mamin-
ky dětí, které navštěvují míst-
ní miniškolku. PAVEL URBAN

Ve filmu Tenkrát v ráji hraje hlavní roli kajakář Vavřinec Hradilek
Snímek na motivy stejnojmenného románu spisovatele Josefa Urbana, který jde zítra do kin, vypráví o nezlomném přátelství a vztazích českých a německých
horolezců, do kterých osudově zasáhla těžká válečná doba protektorátu. Legendární český horolezec Josef Smítka, kterého hraje Vavřinec Hradilek (na sním-
ku vpravo), odmítl nastoupit k totálnímu nasazení v Říši a pár let se skrýval ve skalním městě Hruboskalska. Na fotografii vlevo Vica Kerekes. 2x A-COMPANY

I open space může vypadat příjemně. IMPACT HUB PRAHA

V Baby Office jsou vítány hlavně maminky. BABY OFFICE

HLEDÁME
ŘIDIČE SKUPINY D

Dopravní společnost
DATA AUTOTRANS

hledá nové
řidiče sk. D
Přijmeme spolehlivé,

seriozní a odpovědné řidiče
na zahraniční autobusy

(možno i na občasnou výpomoc).

Zajišťujeme jak vnitrostátní
dopravu, pravidelné linky,
výlety po ČR i zahraničí

a vícedenní okruhy po Evropě.
Platové podmínky dle dohody.

Vozový park do tří let.

V případě zájmu volejte

724 773 074
nebo nás kontaktujte
přes naše stránky

www.dataautotrans.cz

inzerce

Sdílené kanceláře? Aura
rebelství dělat věci jinak

Sdílené kanceláře v Praze

Hlavní město už je plné
prostor, kam si můžete za po-
platek přijít se svou prací.

● Coworking Space Křižovatka
je na Václavském náměstí
a za měsíc dáte 2500 korun.
http://cz.smartcoworking.cz

● Na Vinohradech najdete
Svět Hub www.svet-hub.cz

● Pokud bydlíte na Žižkově,
můžete zkusit Pracovnu.
http://pracovna.cz

● Novým trendem v oboru je
orientace na jeden obor při
budování členské základny.
Další zajímavostí je co-living,
tedy sdílené bydlení.


