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Práce vám neoplatí lásku (6. èást)
Lípo velká lípo milá
Ty jsi se mi nesvìøila
Kde se bere tvoje síla
Kdy blesky ani vítr tì neetøí
Jak zùstat ivá v tom divokym povìtøí
Sestry Steinovy

nit a e je dùleité si nad nimi udret pokud mono trvalou kontrolu. Co kdyby se
stalo nìco straného. Nebo byla promrhána nìjaká zázraèná pøíleitost Také
v tom byla jistá dávka prestie a uspokojení po dobách, ve kterých èlovìk velmi
málo znamenal.

Blíí se léto, obvyklý èas kolních prázdnin a dovolených. Zvlátní èas, fascinující. Spøádáte nìjaké nevední plány?
Chystáte se na cesty do exotických míst?
Za poznáním nebo dobrodrustvím? Na
zahrádku? A nebo cestu na dovolenou
odkládáte na vhodnìjí èas? Plánujete?
Èekáte, co se naskytne? A nebo na dovolenou ani nemyslíte ani nechcete jet? Tak
èi onak, je to dùleitá vìc. Moná, e jsou
dovolené mnohem dùleitìjí, ne si myslíme. Moná, e o nás nae dovolené vypovídají zajímavé vìci.

Práce jako tít?
Co vede k potøebì neodkládat práci v dobì dovolené a udrovat se v alespoò domnìlém stálém zapojení a nasazení? Jistì
je v tom prvek sebepotvrzení - jsem dùleitý, práce mi dává vánost protoe oni
to beze mì nezvládnou . Èasto hraje
roli i strach - co kdyby se nìco stalo,
mohli by mi to vyèítat, tøeba bych pøiel
o místo , byla by z toho ostuda

Na dovolenou s telefonem
V 90. letech se zaèal objevovat nový typ èlovìk s telefonem u ucha pøi tìch nejnepravdìpodobnìjích situacích. Jednou
z forem tohoto jevu se stal manaer (i kdy
tento zpùsob chování se týká i en), peèlivì kontrolující, zda je pøed odjezdem na
dovolenou jeho mobilní telefon dobøe pøipraven s vekerým pøísluenstvím a zda
na cílovém místì je zajitìno dostateèné
spojení a ve ostatní potøebné k náleité
komunikaci. V raných dobách patného
pokrytí se tento typ lidí vyznaèoval obsedantním pobíháním a vyhledáváním míst
se slibným signálem. Program dovolené
tak byl èasto podøízen kontrole telefonu
a potøebì spojení.
V dobách, kdy u nás zaèínalo svobodné podnikání a význam práce se podstatnì zmìnil, bylo do urèité míry pochopitelné to akcentované zaujetí, které poskytovalo pocit, e mohu svoje vìci více ovliv32
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prostøedkù se stalo naprostou normou
i ve volném èase. Tìko uvìøitelných 23 %
lidí sleduje svoji elektronickou potu nebo jinak pracovnì komunikuje v prùbìhu
své dovolené. Nechce se vìøit, e by takový poèet mohly ospravedlòovat nìjaké
objektivní dùvody. Nevìøím, e témìø ètvrtinu populace tvoøí trvale nepostradatelní
specialisté, pièkoví lékaøi, øeditelé jaderných elektráren a podobnì exponovaní
lidé. Mnozí z tìch jmenovaných navíc nejspíe tráví dovolenou normálnì, bez toho,
aby se udrovali v trvalé pracovní pohotovosti.

Ta neodbytná skepse..., autor: MUDr. Pavel Mokrej

Pøekvapivé je, e se tento jev nepøeil.
Naopak se pomìrnì rozíøil. Souvisí to do
urèité míry i s rozíøením mobilních komunikaèních technologií a jejich demokratizací. Vzpomínáte si jetì, za jaké ceny jsme
telefonovali pøed takovými dvanácti lety?
A s jakými obtíemi to probíhalo? Dnes se
z mobilního telefonu stala bìná vìc, kterou pouíváme témìø neustále - v práci,
doma, na cestách, prostì prakticky kdekoli. Ale chybí nám potøebná disciplína a etiketa - na jedné stranì nevzít telefon a nezavolat, kdykoli nás to napadne, na stranì
druhé telefon vypnout nebo na nìj nereagovat, kdy se to nehodí.
Èetl jsem nedávno pøekvapivou statistiku o vyuití mobilních technologií - telefonù, internetu a e-mailu. Pouívání tìchto

Cítí ten ivot ve stéblech trávy?,
autor: MUDr. Pavel Mokrej
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trable pohroma .
Nìkdy ale lidem s nezdravým vztahem
k práci neèiní pracovní situace a dùvody
vùbec ádné starosti, napøíklad potøeba
zùstat tak trochu v pracovním procesu je
pøedevím títem, za který se mohu velijak schovávat. Pøi nevyøeené komunikaci
nebo neádoucí aktivitì promiò, ale teï
to opravdu nejde . Také je moné pøedstírat únavu. I kdy vlastnì nejde vìtinou o pøedstírání. Workoholici podobnì
jako jiní lidé s nutkavým chováním vìøí
svým dùvodùm i proitkùm. Prezentace
mùe být akcentovaná, ale je vesmìs vnímána jako upøímná. Workoholik je unavený, nevrlý a stresovaný. Bývá také bolestínský vechno je na mnì  a povýený dìlám uiteènou, významnou práci , vydìlávám na vás  nebo tohle
vechno jsem vám umonil .
Variant je bezpoèet. Proè vlastnì workoholici a lidé s nezdravým vztahem k práci èasto naruují dovolenou tímto zpùsobem? Odpovìï byla èásteènì øeèena prací se lze zatítit. Dovolená je zvlátní
situace - zmìna reimu, èasto provázená
zmìnou prostøedí, intenzivnìjí souití
s rodinou, neobvyklé starosti - doprava,
nìkdy jazykové nároky, neobvyklé jídlo
a mnoho jiných drobností. Ne nadarmo je
dovolená øazena pomìrnì vysoko v klasifikaci stresorù. U lidí orientovaných na
kariéru k tomu pøispívají zvýené nároky
rodiny, vechna ta odpíraná a odkládaná
pozornost by mìla být nìjak kompenzována. Ale na to èasto nejsme pøipraveni
a nedovedeme se na tuto situaci pøeorientovat. Pøíbìh mue, který dával své enì
tajnì práky na spaní, protoe si chtìla
povídat, kdy pøiel unavený z práce, je
zjevnì nadsazený, ale jsou jiné cesty
musím odpovìdìt na tyhle maily, promiò,
tohle vánì nejde odloit .

Dobrodruství
Po roce, kdy na vás vá exponovaný partner nemìl víc ne pár minut èasu, vbíhá
najednou nadený, kypící aktivitou do
dveøí: Chystej se, musíme ráno brzy vyrazit, zaèíná dovolená, koneènì si uijeme
spolu to bájeèné potápìní ve velkých
hloubkách  Následující dva týdny si
pouze ukazujete smluvenými posunky, veèer prohodíte pár udýchaných slov o plánech na druhý den.
Vá exponovaný partner se prostì po-

Mé oèi vidí skrze samotu..., autor: MUDr. Pavel Mokrej

hybuje ve velmi intenzivních situacích v práci stále øeí nové a nové krize, ve
volném èase se vìnuje adrenalinovému
sportu. O dovolené obvykle slýcháte útrky jeho (jejích) nadených vìt, radostných nebo varovných výkøikù. Kolem burácí bouøe, valí se vlny, vije vítr nebo poletuje sníh. A vá partner záøí nadením,
srí elánem, zkusí a dokáe cokoli a nic jej
nemùe odradit.
Pokud nejste zrovna v pøímé akci, je
dobrodruství trvale pøítomno - odkazy na
exotická místa, mnoství fotografií a jiných trofejí. Atmosféra je prodchnuta plánováním. Pøedstavou budoucích záitkù
a exotických míst. Vá partner se zcela
soustøedí na právì probíhající nebo budoucí akci a sám sebe obsadí do hlavní

role, podobnì jako tomu bývá (a ji fakticky nebo domnìle) v práci.
Tento zpùsob chování a trávení volného èasu lze èasto pozorovat u nadaných
a ambiciózních premiantù. U lidí, kteøí byli
chváleni za to, co udìlali, nikoli za to, jací
jsou. Mnoho vnìjích úspìchù (napø.
sportovních) a výrazných akcí (pøedevím
nebezpeèné ztøetìnosti) jim v mládí pøineslo popularitu a silnou odezvu. A nemusela být nutnì kladná. Pozornost a obdiv nebo údiv pøináí uspokojení a kladný
sebeobraz, ani by èlovìk musel vkládat
pøíli ze své due. Jde jen a jen o akci, výsledky, zásluhy. Výrazná odezva, která se
dostavuje zejména po prvních setkáních
s tímto chováním, postrádajícím fádnost
a vednost, jenom umocòuje touhu po
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dalích a dalích akcích, v jejich støedu
se hrdina nachází. Kdy svìtla reflektorù
obdivu spoluaèek a spoluákù pohasnou, je tøeba hledat jiné jevitì. Ideální
jsou potom exponovaná zamìstnání, extrémní sporty apod. Ale co kdyby jednou
historky doly a nebo pøestaly být zajímavé. Pak je nutné chytit pøítí letadlo nìkam
daleko

Sbìratelé
Musíme se tam podívat, jsou to tak známá a úasná místa  Pøece nechce být
poøád na jednom místì  Dovolená ve
víru galerií, památek, pøírodních krás. Ve
peèlivì naplánované jako pracovní cesta.
Kadý záitek, kadá pamìtihodnost, kadá vyhlídka a galerie má svùj èasový rozvrh, své místo v èasovém plánu. Ve je
propojeno dlouhými pøejezdy z místa na
místo. Èím více toho stihneme, tím lépe ta
dovolená je tak krátká .
Sbìratele fascinuje kvantita. Na zajímavosti míst samozøejmì také záleí a na tom,
jak jsou známá, oceòovaná v bedekrech
a obecnì populární. Sbìratel vytváøí dokonalou kolekci, kterou bude moné se
pochlubit. Nìkteøí vytváøejí bohatou
a promylenou dokumentaci, jiní se spokojí jen s návtìvou vybraných míst. Málokdy se vak vracejí na místa jednou
ulovená. Staré mety a trofeje u nelákají.
Je tøeba jít dál, pokroèit kupøedu, pøekonat
sebe i druhé. Sbìratelé pøímo milují slogany jako: Kdo chvíli stál, ji stojí opodál!
Dovolená se sbìratelem je obvykle nároèná døina - splnìní plánu je podøízeno ve,
cestování, reim spánku, jídlo.
Sbìratel se nemùe zastavit. Podobnì
jako se nezastavuje pøi práci. Miluje splnìné cíle a odkrtnuté poloky na seznamech denních úkolù. Není potøeba klást si
otázku, jak významné nebo bezvýznamné
poloky v seznamu figurují. Jsou odkrtávány, plnìny a ve se tedy dìje správnì.
Plán a seznam je jistota. Pevný bod ve
vesmíru.

Partneøi tohoto typu se pøímoèaøe zbavují odpovìdnosti za vlastní emoèní a intelektuální vklad. Je to podobná taktika,
jaká se jim pravdìpodobnì osvìdèila
v práci - vykonavatel, dokonale loajální
podøízený (i kdy znám i mnoho lidí ve vysokých funkcích, kteøí se tímto zpùsobem
podøizují nìjakému imperativu a zatiují
se vyí autoritou za vech myslitelných
okolností). Výkonný a spolehlivý èlovìk,
vdy ochotný a pøipravený pøináet obìti
- dobrovolný trpitel.
Tato pozice je velmi kluzká a záludná,
i kdy èasto neuvìdomìle - je v ní skryto
mnoho povýenosti dìlám ve pro tebe
a podle tebe, va si toho, jak se pro tebe
obìtuji , v práci kadému vyhovím,
jsem vdy pøes èas jenom kvùli tobì, pøece ví, jak moc ty peníze potøebujeme 
- i alibizmus na mì se nedívej, udìlal jsem
vechno pøesnì podle tebe . Dobrovolný trpitel je nìkdo, kdo se stále podøizuje
a ve své podøízenosti se cítí nadøazen. Neexistuje hranice, za kterou by nebyl ochoten se pøizpùsobit, ale je nutné zaplatit vdìkem, uznáním a zvlátními výhodami.
Podobnì, jako jsou neformálnì (a nìkdy
i formálnì) preferováni zvlá oddaní
a spolehliví zamìstnanci.
Dobrovolný trpitel je èlovìk, který pøi
konfliktu mezi plánem rodiny a dodateèným pracovním nárokem dá prakticky
vdycky pøednost práci. Ve se neobejde
bez velikých kaskád omluv a vysvìtlování
a nakonec se ve vrátí do roviny povýeného obvinìní - stejnì vechno dìlám
jen pro tebe/nae dìti/nai budoucnost . Na svìtì zdá se vdy existuje
nìco, èemu je tøeba ustoupit.

Jak si pøeje miláèku
Velmi zvlátní je ten typ partnera, který se
dobrovolnì podøizuje vem poadavkùm
jetì døíve, ne jsou vyøèeny. Nezáleí
na mé pøedstavì, celý èas trávím v práci
a teï chci dìlat vechno podle tebe a pro
tebe 
34
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Rozkoe horkého dne, autor: MUDr. Pavel Mokrej

Mnohoèetná samota
Od vech pøedchozích pøípadù se tenhle
lií tím, e není pøíli poznamenán zpùsobem chování pøenáeným z práce. Dovolená je prostì èas na relaxaci, budeme jen
tak lenoit s knihou, u televize na zahrádce, jak kdo chce. To bude ta pravá pohoda. Celá dovolená potom pøipomíná obrázek z útulku autistù - nìkdo ète, jiný
s peèlivì vyváenou mísou èipsù na bøie
sleduje napínavý pøíbìh a nebo vrcholné
sportovní výkony, dalí èlenové domácnosti týrají internet. Kadý ve svém koutì
bytu, domu nebo zahrady. Vichni pohroueni do reálných nebo smylených
záitkù cizích lidí. Takto trávený èas je
zbaven spoleèné náplnì a sdílených proitkù.

Soukromé modlitby, autor: MUDr. Pavel Mokrej

Co je patnì?
Popsali jsme nìkolik modelù, jak lidé tráví
dovolenou - tìch pomìrnì èastých. Jistì
si kladete otázku, co má autor proti adrenalinovým sportùm, poznávacím cestám,
nebo prostému lenoení a válení - pøedpokládám, e otázku proè není dobøe si na
dovolenou nosit práci a vyøizovat e-maily,
si nikdo neklade, e i ti nejzarytìjí workoholici se snaí pøedstírat, e to je nìco, co
nedìlají dobrovolnì, co není souèástí nìjaké masky nebo prostì dùsledkem nedostatku jiné náplnì. Take co mám proti
dobrodruství, adrenalinu, intenzivnímu
poznávání nebo jetì intenzivnìjímu lenoení. Vlastnì nic. Nic z toho není samo
o sobì patné. Problém je ve vyváenosti.
Vracíme se takto k otázce, jaký je smysl
volného èasu - tedy èasu, ve kterém ne-

pracujeme a který je ve své nejintenzivnìjí podobì reprezentován právì dovolenou.
Bez ohledu na to, jak velký význam má
práce a kariéra v naem ivotì, zdá se zøejmé, e dobrý ivot (plný, hodnotný je
lhostejné, jaký pøívlastek zvolíme, ale
vichni zøejmì intuitivnì a bez pøesné definice chápeme o co jde) - tedy dobrý ivot potøebuje jetì jiné roviny úspìchu
a naplnìní ne jen a výhradnì práci. Prostor pro vechny tyhle oblasti skýtá ná
volný èas a pokud jej promarníme jen proto, e si nevíme rady a uchylujeme se
k únikovým èinnostem, uplyne navdy
a zùstane promarnìn. Ztratili jsme èást
svého ivota a s ním èást sebe sama.
S. R. Covey uvádí ve své knize následující pøíklad: Pøedstavte si, e v lese narazíte na nìkoho, kdo usilovnì kácí strom.
Co to dìláte? zeptáte se. Copak to nevidíte? zní nevrlá odpovìï. Kácím
strom. Vypadáte vyèerpanì! zvoláte.
Jak dlouho to u dìláte? Víc ne pìt
hodin, odpoví, a jsem úplnì uondaný.
Je to tìká práce. Tak proè si neudìláte
na pár minut pøestávku a nenaostøíte si
pilu? ptáte se. Urèitì by to potom lo
rychleji. Nemám èas na ostøení pily, odpoví mu dùraznì. Musím kácet! Rád
bych tento pøímìr doplnil, protoe se
v podobných situacích setkávám s podobnými mui i enami, vìtinou tu krátkou pauzièku akceptují, ale pokud se ptáte: Proè se také neobèerstvíte, nerozhlédnete se okolo - je tu krásná krajina - a proè
chvilku neposlouchat, jak zpívají ptáci?
dostanete podobnì nerudnou odpovìï:
Nemohu, musím ostøit pilu.
Ná ivot se vak neodehrává pouze
v rozmìru výkon - regenerace, kterému se
ve podøizuje. Zdravý èlovìk potøebuje
být dobrým tvorem, dobrým umìlcem,
dobrým milencem a dobrým filosofem.
Kladete si otázku, co tím myslím?
Být dobrým tvorem znamená péèi o fyzickou existenci se vím, co k tomu patøí
- jedná se o vztah a lásku k naemu tìlu
a fyzickému svìtu napø. v jídle, sportu,
odpoèinku, sexu, jistì vás napadne mnoho dalího. Bez tìlesné prosperity strádáme patrnì nejvýraznìji a ve ostatní je tím
ovlivnìno.
Být dobrým umìlcem znamená pìstìní
naeho duevního potenciálu, sem jistì
patøí také práce, ale vichni potøebujeme
dalí zdroje inspirace a tvùrèí èinnosti. Po-

Jde do války, pøíteli?, autor: MUDr. Pavel Mokrej

tøebujeme si hrát, tvoøit, prozkoumávat
sebe a svìt okolo sebe, potøebujeme umìlecké záitky i vlastní pokusy, jako potøebujeme humor a zábavu a leccos dalího.
Pro kadého z nás obsahuje duevní svìt
jiné horizonty - objevujme a prozkoumejme je.
Být dobrým milencem znamená sdílet
existenci s blízkými lidmi. Bez emoèního
spojení a intimity je ivot pouhým pøeíváním.
Být dobrým filosofem znamená zastavení a pohled na smysl a souvislost veho, co dìláme, na význam pro nás i pro
druhé. Bez této orientace bude ná ivot
øízen pouhými náhodami a vnìjími vlivy.
Mùeme proívat jakkoli bolestné tápání,
ale bude-li autenticky nae, posune nás
dál.
Orientace na výkon a jeho provádìní
celou existenci oplouje na postoj fun-

guji, tedy jsem, ale èlovìk není stroj a nemìl by proto usilovat o to, se jím stát.
A jak to vlastnì souvisí s trávením dovolené a volného èasu vùbec? Úplnì pøímoèaøe, v tomto èase je nutné zvládnout
vechno, k èemu nám nedává prostor profesionální ivot. Nemá smysl cokoli odkládat na pozdìji, tím mùeme jen ztratit. Pokud sami z jakýchkoli dùvodù pøed nìèím
unikáme do kolobìhu výkonu - pokusme
se zastavit a pøeruit bludný kruh. Jsme-li
schopni si tohle sami uvìdomit, není nic
ztraceno. A pokud máme partnery, kteøí si
tenhle kruh neuvìdomují, pokusme se jim
ukázat nìco jiného a zlákat je na nové cesty. Na cesty k blízkým i k sobì, právì dovolená se na to výbornì hodí.
Udìlejte si pìkné a pestré prázdniny
a mìjte se skvìle.
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