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1.
Poslední mûsíce mám pocit, jako bych uÏ ani
nedokázala Ïít. TotiÏ, jako bych uÏ teì ani neÏila, ale jaksi hibernovala. Jako nûjak˘ zazimovan˘ kﬁeãek nebo odloÏen˘ poãítaã. Automaticky vykonávala ãinnosti a Ïivotnû dÛleÏité
funkce, ale v nitru ãekala na nûco jiného, nového, co má brzy zaruãenû pﬁijít.
Je to stejn˘ pocit, jako kdyÏ jsem byla malá
a ﬁíkala si: AÏ vyrostu, tak...
A dnes, kdyÏ jsem uÏ koneãnû vyrostla a mohla bych dûlat v‰echny ty úÏasné vûci, na které
jsem se celé dûtství chystala, mám dojem, Ïe
na to jaksi nemám... nevím, potﬁebnou sílu,
odvahu, chuÈ, vhodné moÏnosti, prostor?
Napﬁíklad bych si stra‰nû pﬁála udûlat díru
do svûta. Získat uznání, nûjakou cenu. Mám uÏ
dokonce pﬁipravenou dûkovnou ﬁeã ve více verzích podle oblasti, v níÏ bych se uplatnila. Podûkování ﬁeknûme za Nobelovu cenu se pﬁece
jen musí stylisticky i emoãnû li‰it od gratulací v takovém Kodak Theatre. Hor‰í uÏ je, Ïe
aby ãlovûk dostal nûjakou cenu, musí pro to
nûco udûlat. Ze záhadn˘ch dÛvodÛ to nefunguje tak, Ïe by komise jednoho dne zazvonila
u m˘ch dveﬁí a odevzdala mi so‰ku a ‰ek za mé
neuvûﬁitelné a absolutnû nereálné ambice, kte7
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ré zatím nebyly pﬁínosem v Ïádné lidstvu známé oblasti.
Zkrátka, i já si uvûdomuju, Ïe na to, aby ãlovûk nûãeho dosáhl, se musí nadﬁít jako kÛÀ.
KvÛli tomu bych se moÏná i chtûla nadﬁít, jenÏe
jako bych na to ani nemûla podmínky. Tak kdy
mám napﬁíklad napsat v˘znamné veledílo svûtové literatury, kdyÏ si ani nestíhám vyÏehlit ko‰ile? Kdy mám zachraÀovat dûti v Africe, kdyÏ
daÀové pﬁiznání vyplÀuju na poslední chvíli? Kdy
se mám spoleãensky angaÏovat, kdyÏ rok po
pﬁestûhování stále nemám vlastní schránku?
Je to, jako by se mi ãas ztrácel pod rukama.
Vzbudím se a uÏ jdu spát. Víkend uteãe, ani se
nestihnu vy‰trachat z postele, a najednou je uÏ
dal‰í mûsíc a za rohem jsou Vánoce. Ani si nestihnu koupit nové listy do kapesního kalendáﬁe a uÏ je tu letní dovolená.
Na první pohled se zdá, Ïe problém mÛÏe b˘t
ve ‰patném ãasovém managementu. âasov˘ management. Nádherné spojení. Takové neproniknutelné. Znamená, Ïe se jednodu‰e nedokáÏu zorganizovat. Ale protoÏe jsem vzdûláním
psycholoÏka (tedy, abych hned ze zaãátku nelhala, absolvovala jsem dva semestry psychologie na univerzitû), mám na kaÏdou situaci po
ruce mnoho zajímav˘ch cviãení, která slouÏí
k odhalení a vy‰etﬁení psychologického zádrhele, jenÏ se tvrdo‰íjnû ukr˘vá nûkde v na‰em
Ïivotû a odmítá vyplout na povrch.
Tak napﬁíklad, kdyÏ si chci vizualizovat problém ãasového rozvrhu svého dne, mÛÏu sáhnout po názorné ilustraci, která by se dala na8
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zvat MÛj osobní ãasov˘ koláã. Koláã jako celek znázorÀuje standardní den a jednotlivé ãásti ukazují, kolik ãasu mi z nûj ukrajují mé rÛzné aktivity.
Celé to vypadá asi takto:
1. Práce 42 %
2. Tûlesná hygiena 2 %
3. Jídlo a pití 2 %
4. Spánek 32 %
5. Buffy, pﬁemoÏitelka upírÛ 11 %
6. âasová díra 11 %
Tohle je takzvan˘ Je-koláã, zachycuje status quo a mÛÏeme ﬁíct, Ïe to tedy nevypadá nijak skvûle.
Matka by mi ﬁekla:
„Neexistují problémy s ãasem, pouze problémy s prioritami, Natálko.“
Na svém noãním stolku mûla poloÏenou knihu s názvem Psychologie pro kaÏdého, na jejíÏ
obálce autor kladl otázku: Musíte právû vy dûlat to, co vám zabírá nejvíc ãasu? NemÛÏe to za
vás udûlat nûkdo jin˘?
Podle mû tedy urãitû mÛÏe, otázkou pouze je,
jestli chce!
Tento hlad po jednoduch˘ch radách agresivnû pozitivního ladûní redukuje duchovní
oblast na rovinu self-help pﬁíruãek, pseudopsychologick˘ch románÛ a organizovan˘ch zájezdÛ do Indie.
„M˘m úkolem je nauãit tû myslet pozitivnû.“
To zase ﬁíkal Ludovic.
9
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Nevím, o ãem mluví, negativní my‰lení dodává takovou energii.
MÛj Je-koláã, opakuju zámûrnû s dÛrazem na
negativitu, navzdory Ludovicovi, tedy není nic
skvûlého. To jsem v‰ak vûdûla uÏ dﬁív, není to
pro mû Ïádná pﬁekvapující novinka. Existuje
v‰ak je‰tû Má-b˘t-koláã. Vznikne, kdyÏ kaÏd˘
díl koláãe zanalyzuju a zamyslím se nad tím,
jestli má zabírat tolik ãasu, kolik zabírá, jestli nemá radûji zabírat míÀ, víc nebo jestli, naopak, nemá zabírat vÛbec Ïádn˘ ãas, jestli není
tﬁeba tento díl jednodu‰e ze Ïivota vy‰krtnout,
nahradit ho nûãím jin˘m, lep‰ím. Ideální stav.
Tak napﬁíklad hned první problém vidím
v poloÏce ãasová díra. Otevﬁenû pﬁiznávám, Ïe
ãas jako by mi nûkde v tom celodenním zápolení nûkam unikal. Docela tichounce vytéká
skrz nenápadné ‰tûrbiny, zatímco moje pozornost se soustﬁeìuje na boj s mnohem závaÏnûj‰ími a aktuálnûj‰ími problémy.
KdyÏ tak vzpomínám, co se dûlo vãera, uÏ
si náhle nejsem jistá, co jsem dûlala mezi sedmou, kdy jsem pﬁi‰la domÛ z práce, a tﬁi ãtvrtû na devût, kdy na TF1 zaãali vysílat veãerní
film. A to uÏ ani nemluvím o tom, Ïe si vÛbec
nepamatuju, co jsem dûlala minul˘ víkend.
Vím jen, Ïe jsem v pátek pﬁi‰la z práce a najednou jsem nabyla vûdomí nûkdy v nedûli
v pût hodin odpoledne. Samozﬁejmû aniÏ by po
mnû zÛstaly jakékoli stopy ãinnosti. AniÏ bych
kdekoli byla, cokoli uvaﬁila, vyprala nebo vyÏehlila. Také nemusím ﬁíkat, Ïe jsem nena‰la
v pondûlí ráno na stole ani vyrovnané archy
10
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ãerstvû napsaného románu nebo právû sloÏené partitury.
Zvlá‰tní vûc, ta ãasová díra. Jak vzniká? Odkud se vzala? Záhada. Je nûjak absolutnû daná,
nebo se ãas, kter˘ se v ní ztrácí, dá vyuÏít i jinak? Anebo: mÛÏe ãas, kter˘ v ní ztrácím, ztrácet místo mû nûkdo jin˘?
Otázky, které prozatím nechávám nezodpovûzené.

Jako druh˘ závaÏn˘ problém se mi vnucuje poloÏka s názvem práce. Na tomto místû musím
vyvést z omylu ty, co si na základû grafu myslí, Ïe jsem workoholiãka. To tak jen vypadá.
Skuteãnost je mnohem prozaiãtûj‰í.
Pﬁed rokem jsem nastoupila do nové práce
s velk˘m entuziasmem. Pokud jde o konkrétní povolání, je to jedna z tûch moderních urbanistick˘ch, pro laika tûÏko vysvûtliteln˘ch
pracovních ãinností, které by si ãlovûk urãitû
nedal vytesat na náhrobní kámen. A protoÏe
v mém Ïivotû navzdory velkému procentuálnímu zastoupení hodnotovû sehrává pouze minoritní roli, dá se moje povolání klidnû a naprosto pﬁíhodnû specifikovat jako „práce“.
Pod ãarou, pokud má nûkdo z neznám˘ch dÛvodÛ hlub‰í zájem, lze pﬁípadnû dodat, Ïe jde
o jednu z nespoãetn˘ch ãinností v oblasti HR,
tedy lidsk˘ch zdrojÛ nebo zastaraleji personalistiky, kde se musím zab˘vat hlavnû vytváﬁením
podkladÛ, tabulek, statistik a grafÛ pro externí
klienty. Prostû snaÏit se co nejefektivnûji vtûs11
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nat zamûstnance firem a úﬁadÛ do nejrÛznûj‰ích
stereotypÛ, procentuálních zastoupení, mediánÛ a prÛmûrÛ. V mé práci je individualismus nepﬁípustn˘. Pokud nûkdo vyãnívá z kﬁivky, jeho
pﬁípad je ihned dÛkladnû analyzován a neposlu‰n˘ jednotlivec je navrácen zpût do prÛmûru
kolektivu pﬁísn˘mi nápravn˘mi opatﬁeními.
AspoÀ Ïe tuto práci nevykonávám na Ïádném prozaickém místû, ale pﬁímo v srdci PaﬁíÏe, v ‰estnáctém arrondissement ãili obvodû.
Jak smutné by bylo, kdybych se kvÛli nudné
práci kaÏd˘ den hnala do nûjakého Hliníku nad
Hronom, a ne pﬁímo na avenue du Président
Wilson, 1160, Paris, France.
Pracuji v té ãásti ulice, která zaãíná dole
u zastávky Alma-Marceau metra ãíslo 9. Víte,
kde to je? Napravo pﬁes ﬁeku, hned naproti
Tour Eiffel, tam, kde jsou ko‰até ka‰tany na
obrovském kruhovém objezdu z koãiãích hlav.
Kde u Seiny rostou mohutné skvrnité platany
stínící hausboty ukotvené na bﬁehu.
Jak nádherné je procházet kaÏdé ráno cestou do práce podél plynoucí ﬁeky a na druhé
stranû, mezi vysok˘mi platany, o necel˘ch tﬁi
sta metrÛ dál vidût tyãící se vysokou Ïeleznou
konstrukci. Je tak vzdu‰ná, Ïe je skrz ni moÏné spatﬁit zeleÀ stromÛ, rozprostírající se mûsto a modrou, ‰edivou, fialovou oblohu s bíl˘mi
oblaky.
Nûkdy mám pocit, Ïe kaÏdou chvíli zaãne odnûkud znít harmonika: „Sous le ciel de Paris.“
BohuÏel tahle ãtvrÈ není dostateãnû turistická,
aby se do ní zatoulal autentick˘ pouliãní harmo12
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nikáﬁ. Toto území, rozprostírající se na sever
od Alma-Marceau od Seiny aÏ po nedaleká
Champs-Elysées, se naz˘vá Quartier d’Or –
Zlatá ãtvrÈ, protoÏe je zde umístûna stovka
nejprestiÏnûj‰ích firem, podnikÛ a obchodÛ.
Cizinci, kteﬁí sem zavítají, jsou s velkou pravdûpodobností ubytováni v nedalek˘ch pûtihvûzdiãkov˘ch hotelech George V nebo Plaza
Athénée a nadchnout je dokáÏou pouze nové
kolekce Gucciho a Diora na avenue Montaigne.
Pouliãní harmonikáﬁi je nezajímají.
Jediné, kvÛli ãemu sem chodí postaviãky
s batÛÏky na zádech a s fotoaparáty v rukou –
takové, které by se nad harmonikáﬁem dojatû
rozpl˘valy a mûly pocit, Ïe zachytily pravou paﬁíÏskou atmosféru – je jak˘si samozvan˘ oltáﬁ
pﬁed tunelem Alma-Marceau, kde se pﬁed nûkolika lety pﬁi autonehodû fatálnû zranila Lady
Di. Pod pomníkem Plamen svobody, kter˘ tam
trÛní od roku 1987 – symbolem nehynoucího
pﬁátelství mezi Francouzi a Ameriãany – zaãali
náv‰tûvníci iniciativnû zapalovat svíãky a nechávat vzkazy pro mrtvou. Zdá se mi, Ïe mezitím se kult tak rozrostl a vztahy mezi USA
a Francií tak ochladly, Ïe vût‰ina turistÛ je
pﬁesvûdãená, Ïe plamen ze zlat˘ch lístkÛ tam
hoﬁí v˘luãnû z úcty k b˘valé ãlence britské královské rodiny.

Kanceláﬁe konzultantské firmy, pro kterou pracuju, se nacházejí v jedné z tûch paﬁíÏsk˘ch pûtiposchoìov˘ch secesních budov, cel˘ch ‰edo13

