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routi èasu
A ti svìt pøestane chutnat
jak za mlada,
a zjistí, e jde ivotem
jak novým sídlitìm,
kde jeden na druhého
nemá vùbec èas
a vichni
se ti jen zoufale omlouvají 

J. Novotný

Míváte pocit, e ijete jako tvanci? Pronásledují vás mylenky na nesplnìné
úkoly a povinnosti? Dìláte co musíte, pak
dlouho nic, pak to, co musíte, zase dlouho
nic a potom - moná - nìco jiného? Èasto
mì tyhle stavy trápí a vìøím, e v tom nejsem sám. Je to ale pøirozený bìh vìcí, se
kterým bychom se mìli smíøit? Vìøím doufám, e nikoli. Vlastnì jsem o tom docela pøesvìdèen.
Proè jsme vlastnì stále tak pøetíení?
Je to tím, e nároky na zajitìní obivy
stále rostou a my prostì musíme obìtovat
své práci mnohem více èasu? Nebo jsme
obìtí své vlastní hrabivosti a eneme se
za lákadly, která nám servírují jiní? enou

nás po téhle cestì nae vlastní nepøimìøené ambice? Nebo naopak jde o odpovìdnost za osud svìta? A co jestli sama nae
civilizace jen stupòuje tempo na cestì do
záhuby? Co znamenají tyhle otázky a lze
na nì odpovìdìt? Nejde jen o výraz naí
bezradnosti a o to, e sami dost dobøe nevíme, jak se svým èasem a se sebou nakládat? Snad se jen snaíme pøesunout problém nìkam mimo nás.

Poznaná nutnost
Ostatnì, záleí vùbec na tom, jak se svým
èasem naloíme? Zmìní se nìco tím, e
budu dìlat to, co chci spí ne to, k èemu
jsem nucen? Kdysi v komunistické kole
nám vtìpovali, e svoboda je poznaná
nutnost. Stále neodbytnìji mám pocit, e
jde o pochybnou mylenku. Podvod napomáhající ovládání lidí. Vdy co jiného
bylo cílem totalitního systému, ne vlastnit a øídit vechno a vechny. Metou
vech tyranù jsou jistì zástupy dobrovolných a ochotných otrokù. Osobnì vak
nemám zájem podílet se na jakékoli formì
tyranie.
Poznaná nutnost znamená, e nae ivoty øídí nìco zvenèí, èemu se musíme tak
èi onak podvolit. Vichni si nejspí uvìdomujeme, e nae biologická existence
nám urèuje podstatné meze - koneènost
ivota, fyzikální zákony a nai DNA napøíklad. Mìli bychom vak nae zvyky a rituály - aèkoli je také mnohdy nazýváme zákonem - povaovat za stejnì univerzální
jako zákony fyzikální? A jak daleko po téhle cestì zajít? Mají podobnou platnost
také vyhláky a naøízení? A co poadavky
mého éfa? Ne, nevybízím k anarchii, jenom ke zdravé skepsi. Kolik asi existuje
vìcí, které doopravdy zmìnit nemùeme?

Být kadý sobì drábem
Pokud ná ivot bude urèovat vnìjí tlak,
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nikdy nevybøedneme z kolotoèe povinnosti, musu a patného pocitu, e to ono
a jetì mnoho dalího nelze stihnout. Vìtina lidí bude s tímto názorem ráda souhlasit, ale nijak jim to nepomùe. Kdykoli
dojde na rozhodování, jak vystoupit z naeho kolotoèe úkolù, dostaví se bezradnost. Vdy to dìlám témìø dobrovolnì.
Mám práci, rodinu, dùm, zahradu, psa,
které jsem si sám vybral. Musím jim vìnovat èas, který si zaslouí a splnit jejich
mnohá oèekávání. A sem jsem dospìl po
nároèné cestì, nemohu a nechci ji opustit.
Chyba je nejspí nìkde ve mnì. Proè nezvládám vechno, co se ádá? Zvládají to
lidé v mém okolí. Vichni si stìují, e
toho mají hodnì, ale já jediný jsem jetì
neodstranil plevel z trávníku.
Lidé kolem nás vytváøejí obraz, se kterým se chtì nechtì porovnáváme. Hodnotíme svùj výkon v práci i v soukromí daleko více podle toho, co je nám prezentováno jako ádoucí, ne podle vlastního
vnitøního pøesvìdèení. Své pocity obvykle korigujeme s ohledem na vnìjí poadavky a oèekávání. Èasto jde o stereotypy, které se váou k naim ivotním a vztahovým, rodinným i profesním rolím - otec,
pøítelkynì, student, dcera, manaer, slibný
mladý talent apod., nebo ivotním etapám
- studium, budování kariéry, zaloení rodiny Taková oèekávání pøedstavují velmi
masivní skupinový tlak, který pøekvapivì
silnì integrujeme do svého systému hodnot a motivací. To se dìje dokonce i s tìmi
stereotypy, u kterých si uvìdomujeme, e
nám osobnì nevyhovují.

ivotní kýè
a navonìná mrtvola
Nechci tvrdit, e nae ivoty ovládají
zrovna reklamy na prací práky. Avak
stereotypy kaírované, blahobytné
a zjevnì správné existence jsou v nich
velmi extrémním zpùsobem prezentovány.

Na naletìné podlaze, èistém prádle a roztomilých dìtech není jistì nic moc patného. Vichni se ostatnì svornì tìm pøehnaným a nadsazeným obrázkùm smìjeme.
Ale zároveò se necháváme nenápadnì
manipulovat k tomu nejít tak úplnì proti
vodì - dìlat spoøádanì to, co od nás chtìjí a pomáhat vytváøet obrázek, tak trochu
jako z reklamy. Cítíme jakousi odpovìdnost za to, e neboøíme ten obrázek - profesionálové pracující na 200 %, rodiny
na pravidelných spoleèných piknicích
a vechny ty bájeèné aktivity s povinnou
úèastí irokého pøíbuzenstva a okruhu
pøátel. Co by si poèali moji rodièe, kdybych jim pravidelnì u kávy nereferoval
o své práci? A co by bylo s dìtmi, kdybych je nevyvezl podle plánu na zaruèenì
úasné místo? Oè bych byl horí kamarád,
kdybych si místo stoprvní víkendové grilovaèky v klidu nìco pøeèetl. Jak upøímná
je radost vech zúèastnìných z plnìní
tìchto pravidelných povinností? Nejsou
nakonec nìkteré výlety horí ne sobotní
úklid?
Stojí za to se zamyslet, zda vytváøíme
vnìjí obraz té které role bez ohledu na její
skuteèný obsah. Je hezké dìlat zdaøilé
piruety - pokud je publikum nesleduje
z pouhé povinnosti a jen více èi ménì
zdvoøile netleská. Máme vùbec právo
na pocit odpovìdnosti za ivotní náplò
a spokojenost svých bliních?

Dìlej, co se ádá!
Proè vlastnì dìláme stále to, co musíme?
Kdo nám to naøídil a kdo nás k tomu nutí?
Odpovíme-li si upøímnì, je to vìtinou ná
vlastní pocit dluhu vùèi okolí. Jako by nae civilizace a celý ivotní styl byly vystavìny na pocitu, e èas strávený plnìním
povinnosti je lepí a hodnotnìjí, ne èas,
který vìnujeme nìèemu jinému. Vlastnì se
ocitáme v kolotoèi pocitu viny zaloeném
u ve kole, e zapomenout domácí úkol je
zavreníhodné.
Avak potøeba plnit a dokonèovat
úkoly a vìnovat vemu a vem tolik èasu,
kolik si zaslouí, by zøejmì sama o sobì
nestaèila k takovému zatíení, se kterým
se vìtina lidí potýká. Na celém jevu se
velkou mìrou podílí moderní elektronické
komunikace. Nae prakticky stálá dostupnost pomocí mobilních telefonù a e-mailù
vede k soustavnému hromadìní pøipomínek, drobných nesmyslných úkolù, potøe-

bì reagovat a vzájemnì se ujiovat prakticky o èemkoli. Výsledkem je masivní roztìkanost a soustavná konzumace èasu neproduktivní nebo bezvýznamnou èinností.
Øada poadavkù, kterým se snaíme vyhovìt, je legitimizována jen zdánlivì, pouhou naléhavostí, s jakou jsou nám pøipomínány. Je tìké naléhavé vìci ignorovat
a je mnohdy jetì tìí je odmítat.

Nepøijímám! Neudìlám!
Vechny knihy o time-managementu nás
pouèují, e máme dìlat významné vìci.
Vìnujme se pøedevím tomu hodnotnému
a uiteènému. Jene pøedstava uiteènosti
evokuje zejména práci a povinnosti - tedy
obvykle nìco, co nám ivot ukládá a co
ovlivòujeme jenom z èásti. A není nijak
lehké najít svoje vlastní priority. A je mnohem tìí je prosazovat do nároèného
programu. Rady z knih se tak jeví jako
vpravdì hrabìcí, a snaíme-li se jimi øídit,
jsme brzy tam, kde jsme byli. Vlastnì nic
nedìláme zbùhdarma. Tak kam se podìl
vechen ten èas?
Pokusme se zamyslet nad tím jak bychom mohli svùj program oèistit. První, co
nás napadne nutnì, bude nedìlat bezvýznamné a nedùleité vìci. To je jistì hezké
pøedsevzetí, ale velmi èasto jsou rùzné
okrajové èinnosti - tlachání u kávy, ètení,
sledování televize nebo denní snìní zároveò èinnosti, pøi kterých relaxujeme
a odpoèíváme. Není to tak vdycky, zejména média jako televize, internet a noviny
mají schopnost poutat nai pozornost
mnohem déle, ne bychom si sami pøáli.
Velmi èasto také nepøináejí ádný odpoèinek, protoe útoèí na nae smysly i mozek zpùsobem, který spíe stresuje ne cokoli jiného. Ale o tom nyní nechci psát.
Jen tolik, e èas k odpoèinku není èas
ztrátový a promrhaný.

vak propadne pøíliné dobrotì, pøímo si
ádá o systematické zneuívání.
Velmi podobné je to s pocitem, e je
tøeba dìlat ve, co by se tak øíkajíc mìlo,
aby se ostatní nerozzlobili, nebyli smutní
nebo nespokojení, nepomlouvali nás
nebo se na nás dívali s nepochopením.
Zamysleme se nad motivy, proè se úèastníme mnoha aktivit, které nám v dané
chvíli nevyhovují a proè vìnujeme lidem
ve svém okolí èas, který bychom radìji
vyuili jiným zpùsobem. Èasto jen proto,
e chceme být hodní. A tak hrajeme roli,
která se okolo nás samovolnì vytváøí.
Hrajeme ji mìlce a s rutinou, ale snad se to
nepozná. Snaíme se stihnout vechno
a rovnomìrnì rozdìlit èas mezi vechny
zájemce. Ale chceme to tak doopravdy?
Potìíme opravdu své blízké tím, e
budeme mechanicky ztìlesòovat obraz
své role? Vìøím, e nikoli. Nesname se
sbírat body za pouhou úèast. Neupadejme
do setrvaèné závislosti ani na televizním
programu ani na pravidelné kávì se zvìdavou tetièkou. Nedìlejme vìci jen tak,
aby to bylo bez øeèí odbyto.
Cokoli se rozhodneme dìlat, dìlejme
s vání a nasazením. A pokud nám to za
upøímné nasazení nestojí? Potom to nedìlejme vùbec.
Dokáeme-li rozliovat, dokáeme také
pøestat být routy vlastního èasu. Nezapomínejme na otázku: Opravdu to tak
chci? a teï, kdy jsme uetøili èas za nìjaké ty zbyteèné úkoly, mùeme udìlat radost nìkomu, koho si pøejeme potìit.

Co bychom tedy pøedevím nemìli dìlat? Nemìli bychom nechat druhé, aby
zneuívali ná èas. Je velký rozdíl mezi
kolegiální pomocí a prací za jiné. Je dobré
vzájemnì si pomáhat, kadý z nás pomoc
obèas potøebuje. Pøimìøená pomoc posiluje dobré vztahy a usnadòuje ivot vem
zúèastnìným. Avak dopoutíme se násilí
sami na sobì a prohøeujeme se proti
zdravému zacházení s èasem, uvìøíme-li,
e jsme povinni pomoci kadému se vím.
ádná taková povinnost neexistuje. Kdo
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