Hodonín, 7. listopadu
Před pár týdny zemřel významný český podnikatel Tomáš Baťa. Jeho jméno – s háčkem nebo bez háčku – zdobí obuvnické prodejny v mnoha zemích světa.
Po převratu 1989 jsem měl to potěšení osobně se s ním pozdravit a jako novinář přímo v jeho sídle v Torontu popovídat. Jeho otec založil nikoli impérium, ale velkou rodinu: ševci spojení s Baťovým jménem museli mít svoji práci rádi. Ve Zlíně stejně jako v Torontu se členové této rodiny scházívali k různými společenským akcím, byť tomu ještě neříkali „Team building“. Baťovské podnikové noviny, ale i nástěnky na všech pracovištích zveřejňovaly zajímavosti ze života této velké rodiny, výsledky četných soutěží.
Vztah k práci a soutěživost šly v Baťově „rodině“ ruku v ruce.
Organizovat soutěž je práce navíc. Soutěž musí podpořit vzrušení, vyprovokovat ke snaze podat špičkové výkony. Mnoho osobních rekordů padne právě v takové atmosféře: v létě se to například povedlo 25letému hodonínskému oštěpaři Vítězslavu Veselému na olympiádě v Pekingu. Po mnoha nominačních pokusech se mezi olympijské reprezentanty zařadil výkonem 78 m, o centimetr méně by nestačilo! V atmosféře slavného „ptačího hnízda“ v Pekingu ale mezi nejlepších osm postoupil svým osobním rekordem, poprvé v životě překonal osmdesátimetrovou hranici, hodil 81,20 m!
Soutěž nesmí postrádat emocionální stránku, její významný efekt je nejen v oslavě těch, kteří lámou rekordy a před zraky ostatních přebírají trofeje, ale snad ještě více v tom, že drtivá většina, která vyjde naprázdno, má o čem přemýšlet, snaží se zlepšovat. Někdy zatlačí slzičku zklamání, musí otřást hlavou, aby se zbavila hlodavého pocitu závisti. Podobně jako dítě, jemuž laskavý otec spontánně vlepí výchovný pohlavek ve chvíli, kdy se pohybuje směrem nesprávným a nebezpečným. Výchovně odpovědný organizátor soutěže vítěze popularizuje jako vzory a tahouny pro ostatní, nenápadně přitom hlídá, aby neusnuli na vavřínech a nestali se vzory jen co to pozlátka oslavovaných, nebyly z nich primadony.
Výchovně odpovědný organizátor věcně analyzuje důvody prohry těch ostatních a nenápadně hlídá, aby důsledkem jejich neúspěchu nebylo hledání soutěže a uspokojení potřeby pocitu úspěchu v oblasti méně náročné.
Výchovně neodpovědný člověk soutěže raději vůbec neorganizuje. Protože se ale fenomén soutěže i mezi potenciálními organizátory nedá potlačit, raději prohlásí, že soutěž jako taková je špatná, případně nemoderní. Život si tak usnadní, nemusí hlídat ani ty úspěšné, ani ty neúspěšné. Také ale nepřispěje k tomu, aby vyrůstala masa nadprůměrných, mezi nimi další Baťové.
Tomáš Baťa starší mohl také zůstat na svém verpánku a spokojit se s rodinou čítající několik nejbližších příbuzných.
Děkuji Vám, že ani Vy jste na verpánku nezůstali, neodmítáte soutěžení, tvoříte velkou rodinu spojovanou písmenky, textem a v něm obsaženými myšlenkami, učíte se v této rodině a její přátelsky a vstřícně konkurenční atmosféře prohrávat i mít radost z vítězství.

