
TY A HODNO(TY)  

5 workshopů 

na motivy hodnot Nadace Karla Janečka 

 

 

  

 

  

  

 
Nabízíme vám pět programů, které nejsou produkčně a materiálově náročné. Když budete chtít 
programy použít na táboře/škole v přírodě, můžete je poskládat za sebou, protože jsou odlišně 
charakteristicky zaměřené a dají se použít v několika dnech za sebou a zároveň mají smysl 
dramaturgicky – tedy střídání sociálně, fyzicky, psychicky a kreativně zaměřených aktivit. Všechny 
aktivity se dají snadno přesunout do outdooru.  
Hodnoty Nadace se velmi prolínají a velmi spolu souvisí. Pracovala jsem s tím, že jsem dané hodnoty 
zaměřila na občanskou angažovanost. Jednotlivé workshopy jsem skládala dle souvislostí hodnot – 
tedy nejdříve cítění a druhý workshop jakýsi protipól toho – racionalita. Třetí a čtvrtý workshop – 
respekt a odpovědnost. A v posledním se všechny hodnoty propojí a akcentují se ve svobodě. 

 

Andrea Kosařová 
andrea.kosarova@gmail.com 



WORKSHOP N.4 ODPOVĚDNOST 

charakteristika: psychicky náročný program (noční program) 
počet účastníků: max. 30 

PŘÍBĚHY  

Cíl: uvědomění si odpovědnosti za vlastní život a tím získat schopnost být odpovědný i ve 
společnosti 

 

Libreto: 

U prázdné postele na židli sedí Anna, je ošetřovatelkou umírajících pacientů a vypráví svůj příběh: 

Jmenuji se Anna a je mi 27 let. Měla jsem dobře našlápnutou kariéru, ale cítila jsem, že to není moje 
cesta. Dala jsem výpověď, prodala svůj osobní majetek a začala cestovat po světě. Baví mě lidské 
příběhy a díky cestování jsem měla možnost poznat velmi zajímavé a inspirativní lidi a mohla jsem 
sledovat jejich osudy. Zcela náhodou jsem při jedné cestě přijala jako přivýdělek práci ošetřovatelky na 
plný úvazek. Práci jsem přijala jen pro potřebu peněz a pro bydlení. Bylo to náročné, ale zjistila jsem, že 
mi tato práce v něčem velmi vyhovuje a naplňuje mě. Setkávám se i s lidmi, jimž perspektiva blízké smrti 
naléhavě otevřela palčivá osobní témata a možná trochu pozapomenuté hodnoty. Nejednou jsem takto 
seděla u postele klientů, kteří věděli, že jejich čas se velmi krátí. Obvykle v té chvíli litují, že neměli 
odvahu žít podle sebe, ale že žili podle očekávání druhých. Často také říkají “kéž bych tolik nepracoval, 
kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kéž bych si udržel vztah se svými přáteli a nebo kéž bych si dovolil 
být šťastnější.” 

Tito lidé už nic změnit nemohou, už nic nestihnou, umírají.  

Vždy nacházím paralely s příběhy mých přátel a lidí, které jsem potkávala na cestách. Ti mají možnost 
se rozhodnout. Mají možnost něco změnit. 

Inspirováno knihou Čeho před smrtí nejvíce litujeme - Bronnie Ware  

 

Realizace hry – outdoor: 

Po motivačce (viz libreto) dostanou účastníci instrukce, že dnes v noci bude probíhat psychicky 
potenciálně náročná aktivita a oni sami se mají rozhodnout, zdali se jí zúčastní. Svou účast dají najevo 
tím, že se na flip zapíšou na konkrétní čas (od půlnoci dál po pěti minutách) a v tento čas přijdou 
k ohništi, kde pro ně hra začne. Nikdo je nebudí, pokud se nedostaví včas, již nemají chodit. Kdo zrovna 
není ve hře, je v posteli a neruší. 

Hra začíná pro každého účastníka potkáním s instruktorem na daném místě. Nejprve je třeba vysvětlit, 
jak funguje mp3 a jak ji ovládat. Poté dostanou účastníci instrukce, že je čeká cesta, na které se 
potkávají s příběhy lidí. U každé louče si mají příslušný příběh poslechnout (louče i nahrávky jsou 
očíslovány) a poté pokračovat k další louči. 

Po projití cesty příběhů přichází účastníci do „altánu“ (v našem případě – místo, kde je pohodlné místo 
na psaní, svíčky), kde jim instruktor řekne, že mají sepsat svůj vlastní příběh tak, jak by chtěli, aby 
vypadal. Poté mají prostor na zpracování vlastního příběhu.  

 



Když jsou hotovi, dají instruktorovi vědět a ten je v momentě, kdy je na další cestě volno, vysílá k další 
louči, kde najdou zadání: 

Příběhy nabývají svou sílu tím, že jsou nahlas vyřčeny. 

Vkroč do svých posledních chvil, ulehni a řekni svůj příběh. 

Po-té se vydej zpět po cestě dolů k další louči. 

Otevře se jim prostor, kde je povlečená postel (stejná jako při motivaci) a vedle ní prázdná židle. Mají 
nyní čas si lehnout do své (smrtelné) postele a říci nahlas svůj příběh. Když jsou hotovi, pokračují dál 
po cestě a potkávají instrukci: 

Jak bude vypadat vaše budoucnost, ovlivňujete v přítomnosti. 

Dále po cestě stojí instruktor, který pro každého jasně ukončí hru a pošle ho do společenské místnosti. 
Ve spolčence je vytvořené příjemné prostředí s jemnou hudbou, dekami, teplým čajem, pomazánkou 
a chleby, pastelkami, papíry, kartami… Je tam také přítomen instruktor, který monitoruje, kdo již prošel 
hrou a současně je k dispozici pro případ, že by si někdo chtěl o svých pocitech ze hry promluvit. 

 

Realizace hry – indoor: 

Účastníci se usadí do půlkruhu v místnosti a realizuje se motivačka (libreto). Po-té postupně pustíte 
všechny příběhy všem dohromady. Fotky jednotlivých lidí z příběhů můžete promítnout na projektoru, 
nebo vytisknout na A3 papír a svítit na ně reflektorem. V místnosti je přítmí nebo tma. 

Po skončení všech příběhů necháme účastníky pár minut v tichu. Pak se přisvítí a rozdají se papíry a 
tužky, do místnosti je možné dát svíčky pro vytvoření atmosféry. 

Zadání: 

Sepiš svůj příběh do dnešního dne. (K tomu upřesněte, že tyto příběhy nebude kromě nich nikdo číst.) 

Čas na sepsání příběhů: 45 minut. 

Ukončíme psaní a zadáme: 

 Tuto chvíli vaše příběhy nekončí. Máte možnost je ještě ovlivnit. Napiš si, jakou jednu věc uděláš, než 
tvůj příběh skončí?  

Čas: 5 minut 

Další zadání: 

Příběhy nabývají svou sílu tím, že jsou nahlas vyřčeny. My vám teď dáváme příležitost, sednout si na 
postel a svá slova vyslovit. 

Jak bude vypadat vaše budoucnost, ovlivňujete v přítomnosti. 

Nemusí se zvednout všichni účastníci. Je potřeba dát dostatek času, být trpělivý a zároveň včas prostor 
uzavřít. 

Nakonec rozdejte všem obálku a nabídněte možnost si svůj příběh nechat poslat. (Zde je závazek týmu, 
že to opravdu ve slíbený čas udělá – cca 3–12 měsíců.) 

 

 



REFLEXE: 

1) asociace - 1 slovo 
2) různé fáze příběhů 
- Co bylo nejtěžší slyšet? Bylo něco, co jste slyšeli, pro vás cenného či příjemného? 
- Jaké bylo psát vlastní příběh? 
- Jaké bylo spatřit "smrtelnou" postel, lehnout si do ní, číst svůj příběh? 
3) Co si z toho odnášíte? 1. věta 
4) sklepání těžkého tématu – poskakování, setřepání  

METODICKÉ POZNÁMKY: 

Očekávejte, že hra bude pro někoho hodně psychicky náročná a může otevřít různá témata a 
traumátka. Pokud nemáte členy s psychologickým vzděláním v týmu či většími zkušenostmi s řešení 
psychických nepohod, přizvěte externího terapeuta/psychiatra. Možnost promluvit si s ním po hře 
účastníkům představte při jejím zadávání 

V průběhu hry se vám začnou účastníci hromadit v prostoru psaní příběhů. Hodně času budou trávit i 
v místnosti s postelí (někdy až půl hodiny). Doporučujeme větší rozestupy ve vstupování účastníků do 
hry (15 min) a dvě „smrtelné postele“. 

Při outdoor variante následuje reflexe druhý den dopoledne. Při indoor okamžitě. 

 

  



 
  

Jednotlivé příběhy jsou inspirovány námi samotnými, našimi přáteli, rodinami a knihou Čeho před smrtí 
nejvíce litujeme – Bronnie Ware. Záměrně zde neuvádíme všechny. V případě zájmu rádi předáme 
příběhy, fotografie i nahrávky (andrea.kosarova@gmail.com). 

František, 28 let  

Studuju už osmým rokem historii, vlastně už to mám skoro všechno hotový...zbejvá mi dopsat jenom 
diplomku a udělat státnice. Ale vlastě mě to nebaví. Asi nevidím co budu dělat po státnicích - nějakej 
smysl. V září jedu znovu na Erasma, do Milána, na naši katedru v Praze už několik let nerad chodim, 
necejtím se tam moc dobře, možná to dělaj ty lidi. Potřebuji bejt aspoň jinde, tam je šance, že to 
dodělám. Za rok bych to moh zvládnout. A taky aspoň dostanu nějaký peníze. Ale nevim, co potom...co 
budu dělat, co vlastně chci dělat...teďka mi přijde že nejradši nic. Nebo bych spíš chtěl vědět, co chci 
dělat. Mohl bych pak studovat doktorát. Měl bych na to. Ale chci to? Bojím se, že bych mohl začít 
studovat jen ze strachu, jen proto, že mě jiná varianta nenapadá. Možná by bylo nejlepší dát si rok 
pauzu a rozmyslet se. Jenže mi je 28 a nemám pocit, že bych v životě něco zatím udělal. Občas mám 
strach, co bude dál... Jestli budu mít nějakou práci za rozumný peníze...a jestli tak uživim rodinu, kterou 
bych rád měl. A jestli jí pak nebude vadit, že jich třeba máme málo. Možná bych se mohl vykašlat na 
historii a jít pracovat do firmy ke kamarádovi, kterej dělá webdesign, učím se docela rychle a něco už i 
umím. Ale bojím se, že by mi to nedávalo smysl a nětěšilo mě to. Cítím se vlastně hrozně unavenej. 



  

Alžběta 27 let  

Už 3 a půl roku chodím s Petrem, je to bezvadný, sedíme si, máme stejné zájmy, přátele a humor... 
dokud se nezačneme bavit o budoucnosti. Když se nás někdo ptá, kdy plánujeme založit rodinu, odbude 
to s tím, že rozhodně ne nikdy brzy a jestli vůbec, momentálně mu hlavou běží kariéra a renovace bytu. 
U toho já vždycky jen tak koukám a nevím co na to říct. O dětech po nocích nesním, vyhovuje mi, že 
mám teď čas dělat co mě baví a mám velkou svobodu. No, ale je mi třicet, a to už je přeci tak věk na 
děti ne? Navíc když se k tomu rozhoupem za pět let, tak už to vůbec taky nemusí jít, přecijen beru už 
pěknou řádku let antikoncepci a kdo ví, jestli už teď není pozdě. Nevím co s tím, přestat brát prášky se 
mi nechce, je to pohodlné a děti všechno dost zkomplikují, navíc když o ně chlap asi stejně nestojí. No 
ale já asi chci, nebo alespoň budu chtít jednou děti... to tak asi má být ne? 

  

Honza, 29 let  

Studoval jsem samé sportovní školy, pohyb mě hodně bavil a naplňoval. Ale tím se nedá živit. Po vejšce 
jsem našel fajn pozici a začal pracovat v kanceláři. Musela jsem se toho dost naučit, ale o to víc mě to 
bavilo. Do práce jsem se hodně ponořil, trávil jsem tam dny i večery s kolegy na pivu, dvou, třech. Snažil 
jsem se zapadnout a spřátelit se. Po čase to začalo být trochu stereotypní, pořád to samé. Stejnak jsem 
tam trávil hodně času, nevím jestli jsem chtěl někomu (nebo sobě) něco dokázat. S kolegy jsme chodili 
na pivo pravidelně, ale zjistil jsem, že nejsou vždy tak fajn, jak se zprvu zdáli, objevily se intriky, 
pomluvy, podrazy. Teď už jsem tam tři roky. Jak jsem se přestal hýbat nabral jsem kila a po celodenním 
sezení v kanclu už na pohyb nemám ani pomyšlení. Čím dál častěji se přistihnu u myšlenky tu práci 
změnit. Ta kila ani tak nevadí, a po běhání se mi taky nijak zvlášť nestýská, ale prostě tomu něco chybí, 
už je to taková rutina, ani ty firemní piva mě nebaví. No, ale zase mám jisté své peníze a práce mi asi 
jde, nedávno mě i povýšili. A navíc dneska sehnat dobrou práci vůbec není snadný, lidi jsou různý všude 
a rutina a tak trochu nuda je to po čase asi v každé práci ne? Nebo to může být i jinak? 

Bob, 30 let  

Vystudoval jsem gymnázium a mat-fyz. Vždycky jsem byl premiant třídy. Šlo mi všecko, až na tělocvik 
– k tomu jsem neměl vztah. Rodiče mě směřovali spíš intelektuálně a umělecky. Sport mi nijak neschází. 
Mám zajímavou práci, u které i přes vystudovaný obor nemusím sedět každý den od rána do večera, 
ale i tak mě hodně bolí záda. Chodím proto na fyzioterapii, ale prý pokud nebudu cvičit, tak se to 
nezlepší. Jenže si přijdu starý na to začínat se sportem. A tak se snažím cvičit aspoň doma. No, snažím… 
dělám to jen když mě záda bolí a když doma nikdo není. Nijak pravidelně, a to asi taky moc nepomáhá. 
Navíc jsem astmatik a 350 dní z roku mám rýmu a k tomu také často kašel. Jsem z toho už dost vyřízenej. 
To je pak ještě těžší začít cvičit. Někdy se mi objevuje i atopický ekzém, na který mi doktoři dávají různé 
mastičky, ale nic moc nezabírá, akorát solím za recepty. Kamarádi u piva říkají, ať se na doktory vykašlu, 
že je to psychosomatický, no ale co s tím teda? Občas mám trochu pocit, že můj zdravotní stav omezuje 
i můj vztah s přítelkyní: často mám blbou náladu a jsem vlastně radši sám, zatímco Monika tráví víkendy 
někde s přáteli. Není mi příjemné, když je mi blbě, a někoho druhého můj stav ovlivňuje a omezuje, 
nebo se o mě musí starat. Je hrozně těžké nedělat ze sebe chudáka a nebo si naopak na okolí nevylévat 
svůj vztek, tak jsem radši sám. Ale vlastně nevím, možná je to v pohodě, je to prostě tak a náš vztah to 
nijak nenarušuje, vždyť už jsme spolu tak dlouho. Ale jistý si nejsem a neumím se zeptat. 

Václav, 54 let  

Posledních pár měsíců jsem neustále unavenej, mám pocit, že na mě padá celý svět, že vše leží na mých 
bedrech. Na papíře si přitom žiju docela dobře, je mi přes padesát, s ženou oba pracujeme ve firmě, 
kterou jsme vybudovali od píky. Jsem na to hrdej. Jsem svým šéfem a jaký si to udělám, takový to mám. 



Můžeme jezdit na dovolený a neptat se na povolení, máme pěknej barák, dcery, které můžeme 
podporovat. Jezdím na kole, občas si někde zabubnuju s kapelou nebo vyrazíme do hor.  

No, ale můj elán už zdaleka není co býval. Makám jako kůň už pětadvacet let a přestávám to dávat. 
Před rokem jeden zaměstnanec vážně onemocněl a já od té doby dělám práci za dva. Není čas ani 
peníze zaučit někoho nového. Vstávám v pět a v pět taky chodím z práce, úplně vyřízenej. Pak se ještě 
musím nějak hýbat, neb jsem od rodičů do vínku získal mimo jiné dědičnou cukrovku. Když nebudu 
držet dietu a hejbat se, budu už doživotně žrát prášky a kdo ví co dalšího. Navíc se ještě necítím na to, 
abych musel zpomalovat a nechávat se předjíždět mladšími. Ale ta práce mi podkopává nohy. Někdy 
jsem tak unavenej, že prosedím půlhodinu s prázdným pohledem než se k něčemu odhodlám. Občas 
se v kanclu zasním a představím si, jak dávám na stůl výpověď a ukazuju tomu všemu stresu a 
nekonečné práci záda.. no, ale pak se vrátím zpět do reality, kde není komu tu výpověď dát. Když je 
člověk vlastním šéfem, tak tahle možnost jaksi vymizí a když jste jako každý kdo dneska podniká 
zaháčkováni v hypotékách, za které ručíte vším co máte, tak ta možnost už tuplem zůstává jen mlhavá, 
snová. Když takhle sedím a tupě zírám do zdi s nulovou energií do zítřků, říkám si jestli jsem se na to 
tenkrát neměl vykašlat. Jestli jsem se neměl nechat zaměstnat, mít svý jistý každej měsíc, dovolenou, 
nemocenskou a možnost říci ne.... hm, no jo no, svoboda má svou cenu, jen nevím jak dlouho si jí v 
tomhle tempu ještě zvládnu užívat 

  

Zdena, 55 let 

Vdala jsem se hned po škole, tak se to dřív dělalo. Byla jsem zamilovaná a našla si nejlepšího kluka z 
tanečních. Brzy jsme měli 2 děti a byli moc šťastní. Muž přiměřeně vydělával, měli jsme vše, co jsme 
potřebovali. Já jsem nepracovala, děti byly často nemocné a byla jsem s nimi doma. Bavilo mě se o ně 
starat, naplňovalo mě to a navíc bych žádnou dobrou práci stejně nesehnala. Neměla jsem žádnou 
praxi. Teď jsou obě dcery dospělé a mají svůj život. Je jim přes třicet, ještě nemají děti a tráví hodně 
času v práci. Už mě moc nepotřebují. S manželem rádi a často cestujeme, ale když jsme doma, tak 
nemám moc co na práci. Muž je v zaměstnání a já se samozřejmě starám o dům a zahradu, vařím. Ale 
jen pro dva. Poklidím, uvařím, posekám… a pak koukám z okna a poslouchám ticho našeho kdysi tak 
živého domu. Také se starám o nemocnou tchýni, pozůstalost po svém otci a jezdím za bratrem 
alkoholikem, samé veselé projekty. Často je mi doma smutno. Je tam prázdno a ticho. A když si dám 2 
deci, je to lepší. Jsem hodně citlivá, dcery říkají, že přecitlivělá, často se rozpláču. Občas mám i trochu 
deprese, ale to je v poslední době lepší a asi je to v tomhle věku i normální. Přemýšlím, zda vše nemělo 
být jinak? A co bude vlastně dál, bude něco? Ano, ráda si dám dvojku vína a občas toho vypiju i více. 
Ale to přece neškodí. Víno je zdravé. Dcery se na mě zlobí, že prý piju moc...  

  

Pavel, 60 let 

Za mlada jsem chtěl studovat, ale vyhodili mě díky režimu z vejšky. I přes to jsem po revoluci vybudoval 
úspěšnou firmu. Šlo mi hlavně o to, aby se měla žena a mé děti dobře. Myslím, že my jsme generace, 
která má dřít, ale naše děti jsou intelektuálové, mají měnit svět a já jim na to chci poskytnout 
prostředky. Během práce jsem si ještě dodělal vysokou školu, splnil si sen – práva. Ve volném čase 
hodně sportuju nebo cestuju. Nerad sedím doma, představa večerů před televizí, každý den stejné, je 
hrozná. Před 5ti lety jsem konečně dostavěl krásný velký dům s výhledem na město. Vždycky jsem si 
takový přál. A myslel jsem, že moje žena také. Děti už jsou dospělé a mají vlastní rodiny. S manželkou 
jsme v domě žili přesně rok. Odjela na třídní sraz a potkala tam svou dětskou lásku. Vše, co jsem si 
myslel, že v životě, chce bylo jinak. Po 30ti letech manželství jsem se dozvěděl, že dělám všechno 
špatně.  

Ukázalo se, že život, který jsem pro nás budoval nebyl život, který by ona chtěla, vůbec. Když se nad 
tím tak zamyslím, tak je pravda, že jsem se jí vlastně už dlouho nezeptal jestli je šťastná. Ano, mluvili 



jsme spolu, ale o takových těch provozních věcech, domácnost, práce, jaký měl kdo den…. ale že 
bychom spolu mluvili, opravdu mluvili... Jel jsem dost ze setrvačnosti, měl jsem jasnou vizi a tu plnil, a 
tak nějak automaticky očekával, že když Jana nic nenamítá, tak je všechno v nejlepším pořádku. A teď 
zjišťuju, že jí vůbec neznám. Hrozně mě to vytočilo, proč nic neřekla, proč se neozvala že tohle není pro 
ní?  No, ale proč já se nikdy nezeptal, nebo si nevšimnul….   (Teď už je teda rozhodně pozdě.) 

  

Eva, 65 let  

Po střední jsme měli skvělou partičku kamarádů, samí výtvarníci a herci, umělci. Zajímavé a inspirativní 
prostředí. V té době se mi narodil první syn, nemůžu říct, že byl nechtěný, já si ho moc přál, ale její táta 
se s životem hodně pral. Začala jsem jí vychovávat sama a všichni kamarádi mi moc pomáhali. Šlo to 
dobře. Pak jsem poznala Luďu. Bylo to krásné. Brzy jsme se vzali a měli další dva syny. Já jsem se vrátila 
k malování a společně jsme si otevřeli galerii. Hodně jsem vystavovala a měla jsem to štěstí, že jsem se 
za života dočkala ocenění za svá díla. Jen na kamarády už nebylo tolik času a hlavně si s Luďou moc 
nerozuměli. A já jsem měla pocit, že když je tam on, musím se nějak kontrolovat, chovat se jinak. 
Postupně jsem se s nimi přestala vídat. Teď mě to moc mrzí. Všechny děti už jsou z domu a s Luďou si 
teď tolik nerozumíme. Možná to bude i tím, že se mi teď vše mění. Přechod nezvládám tak hladce, jak 
bych chtěla. Asi to trochu ovlivňuje i mé jednání. Nikdy jsem nebyla náladová, takové ty hysterky mě 
vždy lezly na nervy. Ale teď se občas přistihnu, že mám špatnou náladu a ani vlastně sama nevím proč. 
Snažím se obnovit naši starou partičku. Třeba bude fajn to s někým sdílet. Snad to ještě půjde. A třeba 
když budu mít nové podněty, budeme si mít s Luďou zase o čem doma povídat.  

  

Simona, 82 let  

Vdaná jsem byla přes 50 let a žila jsem tak, jak se to ode mě očekávalo. Své děti jsem, myslím, vychovala 
dobře a teď se můžu radovat z vnoučat a sdílet s nimi jejich starosti i radosti. Mého manžela přijali do 
domova důchodců, je to již pár měsíců, hodně se mi ulevilo. Manžel byl tak trochu tyran, vždycky 
muselo být po jeho a já pořád žila ve strachu, jestli bude spokojen. Celou dobu našeho manželství jsem 
snila o životě, ve kterém bych na něm mohla být nezávislá. O cestování. O jednoduchém prostém 
životě, kdy bych byla spokojená. Je mi už přes 80 let, ještě nedávno jsem byla zdravá, čilá a sama jsem 
se obstarala. Najednou jsem se ale začala cítit velmi nemocná. Za několik dní mi diagnostikovali 
rakovinu ve značně pokročilém stádiu. Smutné na tom je to, že k tomu přispěl manželův zlozvyk kouřit 
doma. Během jednoho měsíce jsem tak ztratila všechnu sílu a zůstala takřka upoutaná na lůžko, 
zvednout se a dojít si do koupelny mohu jen s pomocí. Sny, na které jsem čekala skoro celý život, se už 
nikdy neuskuteční. Je na ně příliš pozdě. Ani nevím, proč jsem vlastně neudělala, co jsem chtěla. Proč 
jsem ho nechala tak dlouho, aby mi ve všem poroučel. Proč jsem jen nebyla dost silná. Tak moc mám 
na sebe vztek, že jsem nenašla kuráž. Nikdy nikomu nedovolte, aby vám bránil v tom, co chcete. 
Umírám. Jak jsem to mohla dopustit, čekat celé ty roky, až budu svobodná a nezávislá… a teď už je 
pozdě 

  

Miloslav, cca 50–60 

Samotná práce pro mě byla zpočátku velmi snadná a možná by to tak i zůstalo, kdyby mě to bavilo. 
Jenže to se nikdy nestalo. Po několika prvních letech se mě rychle zmocnil neklid a já začal pochybovat 
o smyslu takového života. Ještě 10 let jsem vedl život, jaký se ode mě očekával, i když jsem celou dobu 
věděl, že mě čeká něco jiného a neměl jsem zatím odvahu to hledat. Držel mě tam především strach z 
výsměchu, jímž mě zahrnou někteří členové rodiny, když se vymaním ze škatulky, do které jsem podle 
nich patřil. Žil jsem cizí život, přestože mi vůbec neseděl a nikdy to nemohlo dělat dobrotu. Táhl jsem 
to dál a pravidelně měnil pozice a místa pobytu. Výsledkem bylo, že jsem se ocitl na vzestupné křivce 



kariéry, jelikož jsem pracoval pro většinu velkých IT firem a navíc na vyšších pozicích, než bylo u osoby 
mého věku obvyklé. Nechtěně jsem se stal úspěšným, ale přitom zoufale nespokojeným, dělal jsem 
něco, co mojí duši nic neposkytovalo nic. Existuje spousta lidí, kteří práci v IT milují, a já jim to přeji. IT 
takové lidi potřebuje. V dnešní době existují také možnosti pracovat v dalších oblastech, kde něco 
vracíte společnosti, nebo se věnujete jiným ušlechtilým cílům a činnostem. Ale podobně jako moje 
žena a hodně mých přátel jsem žil život, který ode mě očekávali jiní a ne jaký bych chtěl já. Já jsem se 
takto oloupil o možnost být šťastný. To mám na mysli, když říkám, že bych to udělal jinak. Jistěže je 
důležité pracovat na tom, aby člověk našel smysl života a v rámci svých možností něčím světu přispěl, 
ale aby vaše štěstí záviselo na konečném výsledku, to není ta pravá cesta. Vděčnost za každý den na 
této cestě je klíčem k tomu, abychom rozeznali a prožili štěstí hned teď. A ne, až když se dostaví 
výsledek, odejdete do důchodu a nebo až se stane tohle nebo tamto.  

 

Karel, cca 50–60 

“Jestli Ti můžu říct něco o životě, člověče, pak je to tohle. Nezařizuj si život tak, abys pak litoval, že příliš 
mnoho pracuješ. Teď už můžu říct, že jsem nevěděl, že toho budu litovat, to se stalo až teď úplně na 
konci…Měl jsem svou práci rád, opravdu rád, proto jsem tolik pracoval a taky abych zajistil rodinu a 
rodiny svých dětí. Ale v hloubi duše jsem věděl, že pracuji příliš. Nejen kvůli tomu, že to vadilo 
Margaretě, ale vadilo to i mně. Mám pocit, že si mě rodina užila tak strašně málo. Ale dyť já jsem jim 
vlastně nedal vůbec možnost, aby mě poznali. 

Strašně jsem se bál dát najevo své city. Tak jsem pracoval a pracoval a držel si rodinu od těla. 
Nezasloužili si být tak sami. Teď lituji, že mě vlastně nepoznali. Jenže… ani já sám jsem sebe až 
donedávna neznal, takže pochybuji, že rodina vůbec dostala šanci mě poznat. A teď mám pocit, že jsem 
propásl příležitost vytvořit si s dětmi vřelý vztah. Protože jediný příklad, který jsem jim dal, byl v umění 
vydělávat a oceňovat peníze. Jenže… k čemu to teď je? Vždyť oni mě neznají. Vůbec mě neznají. A já 
bych tak chtěl, aby mě znali… Je zvláštní, proč musíme čekat až na umírání, aby se nám to vyjasnilo. Je 
to zvláštní. Není nic špatného na tom, když člověk miluje svou práci a chce se jí naplno věnovat. Ale v 
životě je toho mnohem víc. Důležitá je vyváženost a udržování rovnováhy. Jestli můžu na tomto světě 
zanechat kromě své rodiny něco dobrého, budou to tahle slova. Nepracuj přespříliš. Snaž se o 
vyváženost. Nedopusť, aby práce byla celý Tvůj život." 

 

Josef, cca 50–60 

"Lituji, že jsem pracoval tak tvrdě. Byl jsem hlupák, úplný pitomec. Pracoval jsem příliš tvrdě a teď jsem 
úplně osamělý, umírající muž. Nejhorší je, že jsem byl osamělý celou penzi a nemusel jsem být… Práci 
jsem měl docela rád. Ale hlavně se mi líbilo postavení mezi ostatními, které jsem díky ní měl. I když… k 
čemu to teď je? Méně času jsem věnoval tomu, co mě skutečně udržovalo v životě na nohou: Lauře, 
mé drahé Lauře. Vždycky mě milovala a podporovala. Ale já jí to neoplácel. Dokonce jsem za nás oba 
rozhodl, že kvůli mé kariéře ve firmě nebudeme mít děti. Nesla to těžce, ale asi proto, že mě milovala, 
podvolila se mému přání. V pozdějším věku, když jsem své rozhodnutí přehodnotil, už děti mít 
nemohla… Když teď někdo vypráví o svých dětech a víkendech s vnoučaty, je mi do pláče. Myslím, že 
jsem se bál. Ano, bál jsem se. Úplně jsem zkostnatěl. Moje postavení mě svým způsobem omezilo. 

Byl bych moc rád, kdyby mi tehdá nezáleželo na tom, co si o mně myslí ostatní, jako mi na tom nezáleží 
dnes. Samozřejmě, když tu teď sedím a smrt mi klepe na dveře, chápu, že v životě bohatě stačí být 
dobrým člověkem. Proč tolik visíme na materiálním světě, abychom si potvrdili vlastní hodnotu? Chtít 
lepší život, na tom není nic špatného. Jenomže jak se pořád ženeme za něčím víc a potřebujeme se 
zviditelnit svými úspěchy a majetkem, může nám to bránit dělat ty opravdu důležité věci, jako trávit 
čas se svými milovanými, založit rodinu a dělat věci, které máme rádi…" 


