Zbavme se stereotypů! Žena může být soběstačnou
a uvědomělou podnikatelkou i matkou
Role ženy v dnešní společnosti je čím dál oblíbenější téma, zvlášť, když se jedná o
matku a podnikatelku v jedné osobě. Beáta Pilná je jednou z nich: inspirativní žena,
podnikatelka a zároveň máma dvou raubířů. Zažila vzlety i pády, které ji a celou
rodinu nejen posunuly dále, ale naučily je žít uvědoměle a udržitelně. Několikaletý
pobyt v USA ji velmi ovlivnil po pracovní, ale i osobní stránce. Je tolerantnější a
mnohem svobodnější. Jak sama říká: „Někdo jiný odešel z Čech a někdo jiný se sem
vrátil.“
Beáto, jak vnímáte roli ženy?
Jak jistě víte, časy se mění a s nimi i klasická role ženy, jež byla ještě do nedávna
vnímána jen jako matka, hospodyně a osoba patřící k plotně. Dnes je tomu ale jinak.
Ženy touží po soběstačnosti a seberealizaci. Chtějí následovat své sny a dělat to, co
je skutečně baví. Mnohé z nich vybudují úspěšný byznys a jsou podnikatelkami. To
ovšem neznamená, že se vytratila role matky. Některé ženy chtějí podnikat, věnovat
se práci a vlastnímu rozvoji, ale zároveň touží i po dítěti a chtějí se starat o svou
rodinu.
U většiny žen nastane doba, kdy jim začnou tikat biologické hodiny. U některé dříve,
u jiné později. Co si myslíte o 40letých prvorodičkách?
Bohužel se stává, že ženy podnikatelky přes shon a dřinu na mateřství zapomenou a
ve 40 letech jsou nemile překvapené, že nemohou otěhotnět. Fertilita neboli
plodnost ženy klesá už po třicátém roce, po čtyřicátém většinou nastávají
komplikace. Proto je potřeba, aby si každá žena ujasnila, jaké role chce ve svém
životě naplnit, aby jí neutekl čas, který zpátky už nevrátí.
Vy sama jste matkou dvou krásných kluků, je to tak?
Ano, moje první těhotenství bylo plánované a vymodlené. Prvního syna jsem
porodila ve 32 letech. Časem jsme se snažili o druhé dítě, což jsme po pár
neúspěšných pokusech vzdali. Ale jak to v životě bývá, v 38 letech jsem v ten
nejkomplikovanější okamžik otěhotněla a byla postavena před rozhodnutí, zda si dítě
nechám. Byli jsme ve velmi složité situaci. Hlavou mi lítaly myšlenky: Čtyřicítka na krku
a ty budeš mít další dítě? Kdo ho bude živit?
Pomohla mi moje gynekoložka, úžasně moudrá žena, která mi řekla: „Víte, je vám
skoro 40 let, ale jste zdravá a dítě udržíme a porodíme, nebojte se. Co je horší, když

www.volnonozkapise.cz | vase@volnonozkapise.cz

se potká puberta s přechodem. To je teprve výzva!“ A já ji přijala. :-) Díky svým
dětem se cítím mladá, netrpím pocitem stárnutí, nemám na to čas.
Jaký je váš pohled na ženy, které se dobrovolně rozhodly vzdát potomků?
Osobně nejsem příznivkyní stereotypního pohledu na mateřství a ženství obecně.
Jsem přesvědčená, že žena blížící se ke 40. roku má jasno, zda si přeje potomka, či
nikoli. Pokud ho nemá, není to tím, že zapomněla, ale protože je buď mít nemůže ze
zdravotních důvodů, nebo se tak vědomě rozhodla. Oba postoje si zaslouží hluboký
respekt. Někdy jsou ženy natolik soudné, že si netroufnou na roli matky. Nechtějí trápit
sebe ani potenciálního potomka. I přesto žijí šťastný a naplněný život.
Čím je pro vás mateřství? Čeho chcete u svých dětí dosáhnout?
Jako maminka dvou ratolestí si myslím, že je to ta nejtvrdší práce na světě. Denně
chybuji, ale nic to nemění na tom, že své děti miluji. Snažím se je připravit na takový
život, jak ho znám já. To ale neznamená, že oni jej nepoznají jinak.
Mým cílem je, aby činily sami sebe šťastnými, samozřejmě ne na úkor jiných, a až se
jich jednou zeptám, kolik lidí kolem sebe udělaly šťastnými, aby řekly: „Maminko,
minimálně sebe a tebe.“ Pak budu skutečně šťastná.
Jste maminka a podnikatelka v jedné osobě. Prozradíte nám recept na úspěšné
řízení rodiny a firmy?
Co se týče řízení rodiny, jak by jistě řekla moje maminka: „Děláš to blbě, ale moc
ráda.“ A je to tak. Vzhledem k věku mých dětí a vzletné povaze mého manžela je
řízení liniové s notnou dávkou adrenalinu. :-) Naše děti jsou záhadné bytosti, neustále
se pohybují, komunikují a trénují naši bdělost.
Po návratu z USA jsme s manželem založili společnost DEGIRANS SE, jež za pomoci
investorů podporuje obecně prospěšné start-upy zaměřené na udržitelný rozvoj.
Vybudovali jsme skvělý tým, který se nachází na třech kontinentech a navíc v
různých časových pásmech. Proto jsou mým báječným pomocníkem při řízení firmy
moderní technologie. Usnadňují mi práci a navíc se díky nim stále učím a vzdělávám.
Jakou roli hraje partner podnikající maminky?
Velmi důležitou! Je jedním z nejbližších lidí, s nímž můžete vše sdílet. Je vaší oporou i
hnacím motorem. Pokud partner sdílí vaši vášeň a nadšení, máte vyhráno.
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