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Já se vrátím, Dagu Badmane, a se mnou přijde zákon, procedí mezi zuby Limonádový Joe. A
svému slibu samozřejmě dostojí, protože s tak čestným mužem je zákon stále. Se mnou je zase
stále chaos a zmatek. Táhnou se mi v patách jako smrad a zavládnou všude, kam vstoupím.
Nejpozději za chvilku. Někdy to je o něco lepší, ale jsou dny, kdy exceluji. Jako třeba teď v
pondělí.

Před časem jsem objevila, že mám v mobilu aplikaci na počítání kroků. Dlouho jsem ji
ignorovala, ale pak jsem najednou dostala pochvalu za to, že jsem chodila víc než půl hodiny, a
současně jemné upozornění, že do deseti tisíc kroků mi jich ještě hodně zbývá. Začalo mě to
docela bavit a chtěla jsem zjistit, kolik kilometrů to vlastně je a za jak dlouho to nachodím. Což
je hodně obtížné zejména proto, že u sukní nemám (vhodné) kapsy, a tak mobil věčně leží na
stole, namísto aby chodil se mnou a počítal mi kroky.

A tak jsem se rozhodla pořídit si jednoduchý krokoměr. A Vaškovi taky. Zagúglila jsem a
objevila, že zrovna takový teď mají v Tchibu. V e-shopu jsem dva kousky strčila do košíku s tím,
že si je vyzvednu v kamenném obchodě. Pořád jsem čekala, kdy se mi objeví výběr prodejny,
ale proklikala jsem se až k ukončení objednávky s poštovným. Tak jsem hned volala na jejich
servis, že chci objednávku upravit, změnit způsob dodání, případně ji zcela stornovat. Prý už to
nejde. Prý to mám nechat být, udělat novou objednávku a zásilku nepřebírat. Tak jsem tak
učinila, a rázem měla objednané krokoměry čtyři. Ale moc se mi nelíbilo, že by ta první zásilka
měla jít zbytečně, takže když mi přišlo mailem potvrzení objednávky, odpověděla jsem, že ji
stornuju v plném rozsahu. A potom, když mi to potvrzení přišlo podruhé (pitomci, mají tam
nějaký bordel, nebo co), tak jsem to vystornovala znovu.

Pochopitelně to byla ta druhá objednávka. Uvědomila jsem si to až dnes a napsala jim, že
stornuju storno, ale nevím nevím, jestli to pomůže a jestli mám ty krokoměry vůbec objednané.
Alespoň ty dva, které chci.

Ale to nejsou všechny pondělní zmatky. V úterý jsem šla na školení. Většinou bývá v sídle oné
firmy. Kousek od ní je zdravotní středisko, kde má Vašek lékařku. Zrovna potřeboval nový
recept na své léky, tak mu povídám, aby se s doktorkou domluvil, že ho tam vyzvednu, až
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školení skončí. Přitom souběžně celou dobu mluvím o tom, že tentokrát máme školení ve
větších prostorách na úplně jiném místě v Praze.

Jojo, paralelní plánování, to je moje specialita. Vždycky jsou to tak dokonalé, do sebe
zapadající a na minutu vyladěné programy dne, na které jsem tolik pyšná. Škoda jen, že jsou na
jeden den dva, každý na úplně jiném místě a každý předpokládá mou plnou účast. A občas i
účast spousty dalších lidí. Taky na obou místech.

Ale já za to opravdu nemůžu, že se mnou chodí chaos.
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