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„Nevíš, kde mám to kopí?“ zeptal se Kopčem. Samozřejmě se ptal ženy, protože ptát se
některého z dalších chlapů, připravujících se v jeskyni na lov, by bylo zhola zbytečné.
Nedozvěděl by se nic, maximálně by se dočkal vtipu: Víš, proč ženské vždycky vědí, kde co je?
Protože to tam přendaly z místa, kde to bylo.

Prosím, někdy opravdu přendáváme věci z místa na místo, ale ono to je úplně jedno, zda je
přemísťujeme nebo ne, protože naši muži stejně vůbec netuší, kde co je, byť to má stejné místo
celou dobu, co bydlíme v té jeskyni... eh, v tom bytě.

Ženy nejen vždycky vědí, kde co je, ale vědí taky, kdy se má co dělat, aby byl oběd včas na
stole a aby byly zásoby na zimu, dohlédnou, aby děti měly úkoly a manžel čistou košili a
nezapomenou, kdy má narozeniny jeho maminka, přestože horší tchýni žádná jiná nemá. Zcela
přirozeně, bez velkých řečí a zdánlivě jen tak mimochodem dokážou zajistit hladký chod
domácnosti, a matriarchát se tomu dnes neříká proto, že dnes je v módě genderová korektnost.

Ovšem v řídících a politických funkcích je to jinak. Je to stále ještě mužská doména a tak se
bohužel v rozhodování o věcech vezdejších leckdy vytrácí snaha zařídit vše co nejúčelněji,
nejefektivněji a se zřetelem na širší kontext, s ohledem na zítřek.
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Že ženské a mužské vidění je skutečně odlišné, dokumentuje má čerstvá pracovní zkušenost.
Říkala mi kolegyně, která jezdí jako jediná žena na ředitelské obchodní porady na holdingu, jak
jsou ty porady otravně dlouhé. Že každý z chlapů má potřebu se (dlouze) k problému vyjádřit,
aniž by ovšem předložil konstruktivní návrh řešení. Že každý (dlouze) demonstruje připravenost
hájit zájmy své firmy do poslední kapky krve, přestože je naprosto jasné, že se všichni k
nějakému kompromisnímu řešení dobrat nakonec musí. O pár dnů později jsem mluvila s naším
ředitelem právě o této kolegyni. Říkal mi, že má od našich partnerů signály, že se na poradách
moc neprojevuje, že je málo aktivní, že ji není moc slyšet.

Tak nevím. Obchodní oddělení šlape jako nikdy, nikde žádné smluvní problémy, o nevýhodnosti
zakázek nemůže být ani řeč. Jen holt kolem toho není ten správný mužný povyk; mužský svět
je prostě postavený na soupeření, kdežto ženský na spolupráci.

Tak si říkám, čeho je v dnešní době víc zapotřebí. A jestli by nebylo dobré do řízení našich
životů dostat alespoň trochu toho matriarchátu.

(Náš Zvířetník, 1.3.2012)

http://naszviretnik.net/2012/03/08/105x148-chodi-pesek-okolo/
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