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 Trápíte se v práci, která vás k smrti nudí?
 Dřete se ve vlastní firmě, která se nikdy pořádně nerozjela?
 Nedokážete se rozhodnout, co vlastně chcete dělat?

JE NAČASE TO ZMĚNIT!

Dosáhli jsme úžasného momentu v dějinách práce. 
V dnešní době se už může naprosto každý živit tím, co ho baví – stačí jen vědět jak na to.

Kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno z pera člověka, který se 
vzepřel kariérním konvencím a unikl korporátnímu prostředí, představuje povinnou 
četbu pro každého, kdo touží po pracovním životě plném zábavy, svobody a kreativity, 
pro každého, kdo si chce místo práce hrát.

Kromě příběhů lidí, kteří si ze svých zálib vytvořili živobytí či dokonce vybudovali milionové 
firmy, v knize najdete 10 tajemství, jak zcela změnit pracovní život. Začít můžete ještě dnes.

Seznámíte se s nápady, které změní váš život, i s praktickými plány, jak je realizovat. 

Dozvíte se například:
 jak získat první „výherní pásku“ – aniž byste museli podávat výpověď 

       ze svého aktuálního zaměstnání,
 jak překonat pochybnosti a vnitřní bloky, které vám brání v rozletu, 
 jak hraním si dosáhnout bohatství – a to i v době recese.
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O čem je tato kniha

Kniha, kterou držíte v rukou, vám krok za krokem ukáže, jak si nechat platit za to, 
co vás opravdu baví. Ať už máte pocit, že děláte práci, která vás nenaplňuje, nebo se 
dřete ve vlastní firmě, která se nikdy pořádně „nerozjela“, v této knize najdete nejen 
nové pohledy na život jako takový, ale také praktické strategie, které potřebujete 
k transformaci vlastního pracovního života.

To neznamená, že si budete jen užívat a doufat, že vám peníze jako mávnutím 
kouzelného proutku spadnou přímo do klína. Místo toho vám ukážu, jak si nechat 
platit za to, co vám připadá jako hra, jak získat první „výherní pásku“ a jak si ze 
hry vytvořit živobytí – a možná dokonce zbohatnout. A pokud pořád netušíte, co 
si s životem počít, vysvětlím vám, jak si nejdříve udělat jasno v této oblasti.

Chcete začít podnikat nebo působit na volné noze, začít pracovat na ideálním za-
městnání od píky, napsat knihu, proslavit se svým uměním nebo změnit svět? Tato 
kniha vám k tomu pomůže. Nemůžu vás naučit, jak „rychle zbohatnout“. Na to 
jsem zatím nepřišel (a pokud se to podařilo vám, dejte mi prosím vědět!). Můžu 
vám ale ukázat, jak se stát rychle šťastným. Pravda je totiž taková, že bez ohledu 
na to, jaký život si přejete, můžete kousek svého vysněného ideálu ochutnat oka-
mžitě a na nic nečekat. Takto dosáhnete většího štěstí, a jak sami uvidíte, štěstí 
často vede k úspěchu a bohatství.

Desatero tajemství
Kniha se skládá z deseti tajemství, jak si za to, že si hrajete, nechat platit. Tato 
tajemství sice nepředstavují něco, co by před námi kdosi záměrně skrýval, přesto 
je s podivem, jak málo z nás o nich ví. Zcela jistě se o nich nic neučíme ve škole, 
dokonce ani na vysoké. Někdy jsou dokonce v rozporu s obecnou moudrostí, kte-
rou slýcháme každý den, a než se nadějeme, jsme navždy lapeni v ubíjející práci.
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Zmíněná tajemství jsem do knihy umístil v takovém pořadí, abyste mohli začít 
od fáze, kdy netušíte, jaká práce se vám zalíbí, po fázi, kdy se plně živíte tím, co 
vás opravdu baví. Nejlepší je proto číst kapitoly v uvedeném pořadí, neboť každá 
navazuje na předchozí.

Následující stručný přehled vás seznámí s tím, o čem jednotlivé kapitoly pojednávají.

První tajemství: Jak přijít na to, co opravdu chcete

Pokud víte, že chcete dělat něco jiného, ale ani za nic na světě nemůže přijít na to, 
co by to mělo být, v této kapitole získáte konečně pomoc. Ale ani když už máte 
k cíli nakročeno, tuto kapitolu nepřeskakujte, protože vám ukáže, jak je k dosažení 
úspěchu důležité zvolit si tu správnou práci.

Druhé tajemství: Jak si vybrat, co dělat dál

V této kapitole se dozvíte, jak dosáhnout oné kouzelné kombinace toho, co vás baví, 
a toho, za co jsou lidé ochotni platit. Dále zjistíte, jak si vybrat, kudy se vydat dál, 
když se vám zdá, že už nevíte kudy kam – ať už proto, že netušíte, co chcete, nebo 
naopak proto, že máte tolik nápadů, že se nemůžete rozhodnout. A samozřejmě 
zde také na vás čeká vědecky prokázaný recept na štěstí.

Třetí tajemství: Jak začít okamžitě

Zde zjistíte, jak uniknout z pasti nekonečného hledání a jak s novým životem začít 
okamžitě. Dále se dozvíte, proč nepotřebujete propracované plány ani vytyčené 
cíle. Naučíte se také, jak zahájit i ten největší projekt v minimalizované podobě, 
takže nemusíte opouštět současnou práci.

Čtvrté tajemství: Jak zaručeně dosáhnout úspěchu

Nechat si platit za to, že si hrajete, není jen tak a cesta k tomuto cíli může být trnitá. 
V této kapitole zjistíte, jak se stát nezničitelným a jak mít jistotu, že zvládnete vše, 
co vás na cestě potká.

Páté tajemství: Jak si hrát smysluplně a brát za to peníze

Máte strach, že když budete dělat, co vás opravdu baví, skončíte na mizině? Tato 
kapitola vám ukáže, jak dělat, co vám přináší potěšení, aby z toho měli užitek také 
ostatní lidé – a aby byli ochotni vám za to také platit.
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Šesté tajemství: Jak si hraním vybudovat jméno

V této kapitole se dozvíte, jak se s tím, co děláte, stát známým, či dokonce slavným, 
a získat tak příležitosti, po nichž toužíte. Dále se naučíte, jakým způsobem využívat 
moderní sociální média k tomu, abyste o sobě dali vědět světu, a to s nízkými či 
dokonce nulovými náklady.

Sedmé tajemství: Jak vytvořit neodolatelnou nabídku

Tato kapitola vám ukáže, jak lidem nabídnout něco, co opravdu chtějí, a jak jim to 
také co nejlépe dodat – počínaje prodejem služby a konče využíváním interneto-
vých aplikací, které za vás budou vydělávat, zatímco vy budete klidně spát.

Osmé tajemství: Jak získat první „výherní pásku“

V této kapitole zjistíte, jak si vydělat vůbec první peníze za něco, co vám připadá 
jako hra – a nemusíte ani opouštět své současné zaměstnání.

Deváté tajemství: Jak si hrát na plný úvazek

Zde vám ukážu, jak z prvních experimentů vybudovat něco, co vám zajistí plný 
příjem, ať už jako osobě samostatně výdělečně činné, v rámci tzv. portfoliové ka-
riéry, kdy zároveň vykonáváte různá zaměstnání na krátké pracovní úvazky, nebo 
v rámci toho, čemu říkám zaměstnání 2.0 – tedy zaměstnání na míru. Vysvětlím 
vám také, jak tohoto cíle dosáhnout rychleji, než byste čekali.

Desáté tajemství: Jak hraním dosáhnout v životě bohatství

Tato kapitola vám pomůže si uvědomit, po jaké formě bohatství vlastně v životě 
toužíte: jde vám o peníze, svobodu cestovat po světě, množství volného času nebo 
moc měnit svět? Dále vám odhalí pět kroků, jak tohoto cíle dosáhnout, mimo jiné 
také pomocí strategie O.B.N.O.S., abyste mohli požadovat cenu, která odpovídá na-
bízené hodnotě.

21 mýtů o práci
Za posledních pět let jsem pracoval s řadou klientů a stále znovu se setkávám se 
stejnými mylnými názory, které lidem brání dělat, co by chtěli. Často jde o přesvěd-
čení zděděná po předchozích generacích, které ovšem měly mnohem užší výběr 
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ohledně práce, než máme my dnes. Všechny tyto názory jsem rozdělil do 21 mýtů. 
S těmito mýty se setkáte na různých místech knihy, vždy se pak přesvědčíte, že jsou 
ve své podstatě nesmyslné. Úplný seznam mýtů najdete také na konci knihy. Kolik 
z nich nyní považujete na „pravdy“? Možná že vás brzdí právě tato mylná přesvěd-
čení. Jste připraveni otevřít se v oblasti práce něčemu novému?

Na zmíněných 21 mýtů se osobně dívám takto: Představte si staré vrtulové letadlo 
s běžícím motorem na vzletové dráze. Jestliže uvolníte brzdy a odstraníte klíny 
zpod kol, začne letadlo nevyhnutelně rolovat – pokud ale chcete vzlétnout, musíte 
šlápnout na plyn. Jestliže se mi tedy podaří rozbít všechny mýty o práci, kterým 
věříte, začnete se i vy nevyhnutelně posunovat k tomu, co chcete. Budete ale také 
muset šlápnout na plyn, abyste dokázali vzlétnout a doletět až tam, kam toužíte.

Rozhovory s experty
Abych pro nápady, které vám v knize předkládám, získal pevnější půdu, setkal 
jsem se s deseti úspěšnými „hravci“, tedy lidmi, kteří si za to, že si hrají, nechávají 
platit, a zeptal jsem se jich na názory, zvyky a činy, díky nimž se dostali tam, kde 
jsou nyní. Někteří z nich vybudovali, řídili a nakonec prodali podniky v hodnotě 
milionů liber. Neptal jsem se ale jen těch, co už jsou takříkajíc „za vodou“, hovořil 
jsem také s lidmi, kteří právě začínají a kteří projevují velmi hravý přístup, což se 
jim také začíná vracet v podobě úspěchu. Někteří dotázaní jsou velmi bohatí, jiní 
žijí s relativně skromným příjmem, svůj život ovšem postavili na svobodě, tvořivos-
ti a různorodosti. A někteří chtějí dokonce změnit svět. Všichni pak žijí bohatým 
životem, a to v nejširším možném smyslu.

Nezkrácené rozhovory se zmíněnými hravci si můžete v angličtině přečíst a v ně-
kterých případech také poslechnout nebo zhlédnout na internetových stránkách 
ScrewWorkLetsPlay.com.

Webové stránky
V různých místech knihy a vždy na konci každé kapitoly odkazuji na další in-
formace, nástroje a  zdroje v  angličtině na doprovodných webových stránkách 
ScrewWorkLets Play.com. Zde si můžete mimo jiné poslechnout audio nahrávky, 
stáhnout pracovní listy nebo se postupně seznamovat s aktualizacemi této knihy.
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Poděkování

Nic hodnotného nikdy nevytvořil pouze jediný člověk a tato kniha není výjim-
kou. Mé poděkování si v prvé řadě zaslouží Samantha Jacksonová z nakladatelství 
Pearson za své nadšení pro téma hry a za to, že mi dala možnost podělit se o to 
moje – a také za to, že pomohla dát mým myšlenkám tu nejlepší možnou formu. 
Dále bych chtěl poděkovat své agentce a kamarádce Jacqueline Burnsové z organi-
zace Free Agents, a to nejen za to, že jako agentka je opravdu prvotřídní, ale také 
za to, že se snažila dělat víc, než bylo její povinností, a pomohla mi tak tuto knihu 
realizovat. Je načase oslavit, že jsme tento hravý projekt konečně dokončili – obuj 
si brusle a hurá na led!

Dále chci poděkovat všem lidem, od nichž jsem měl to štěstí se učit: obchodní kouč-
ce, kolegyni a kamarádce Judith Morganové, která jako první přišla s nápadem roč-
ního volna, a Jerrymu Hydeovi, odborníkovi na kreativitu, který mě vybídl, abych 
napsal knihu, což jsem si ovšem (jako většinu jeho rad) vzal k srdci až o dva roky 
později – díky za všechnu tu inspiraci za posledních sedm let. Také děkuji členům  
Jerryho opravdu kreativní skupiny, která mě po  celou dobu psaní knihy 
povzbuzovala.

Mé poděkování si zaslouží také Nick Williams, který mi jako první osvětlil, jak fun-
gují informační produkty, a Daniel Wagner, který se se mnou podělil o své hluboké 
znalosti internetového marketingu a který mi umožnil vést část jeho workshopu. 
Dále děkuji Suzy Greavesové, Marku Forsterovi a Barbaře Winterové za to, že mě 
inspirovali a pomohli mi přijít na to, kudy se mám ubírat. Zejména Suzy Greaveso-
vé a Nině Grunfeldové pak děkuji za to, že si přečetly úvodní verze rukopisu knihy.

Tato kniha v mnohém vděčí všem skvělým knihám, které mě v posledních čtyři-
ceti letech nejen inspirovaly, ale také nemálo naučily. V této souvislosti bych chtěl 
zmínit zejména Barbaru Sherovou, jejíž knihu jsem poprvé četl před patnácti lety 
a od níž jsem se dozvěděl, že jsem tzv. zvídavec (scanner) – jaká nádhera moci se 
po tolika letech zúčastnit vaší akce Scanners Retreat. Tato kniha by nebyla stejná, 
kdybyste mi neukázala cestu.
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Mé díky patří dále Patu Kaneovi za to, že nás seznámil se svou etikou hry, a že nám 
tak ukázal, že k unavené staré etice práce existuje také alternativa. A dále pak Se-
thu Godinovi za jeho opravdu lidské marketingové nadání a Danu Pinkovi za jeho 
svěží pohled na práci a kariéru. Mé uznání patří také Rogeru Hamiltonovi za jeho 
úchvatnou koncepci dynamiky bohatství.

Richard, Selina, Cath a Neil ze společnosti Careershifters mi na svém každoměsíč-
ním workshopu s dvaceti účastníky umožnili sledovat zápasy (a mýty), s nimiž se 
průměrný pracují muž a průměrná pracující žena potýká.

Děkuji také členům skupiny, která mě při práci podporovala, a dobrým přátelům 
Liz Riversové a Candy Newmanové. Zejména Candy mi byla při psaní opravdovou 
oporou. A děkuji také jejímu synovi Benu Dixonovi, rodícímu se hravci, který mi 
byl tak příjemným společníkem, když jsme spolu psali v poklidu Cornwallu. Dále 
děkuji svým přátelům Natashi, Jamesi a Jayovi za veškerou podporu a moudrost. 
A dále také Jacqui Loranové – konečně můžeš přestat říkat: „Měl bys napsat kníž-
ku, Johne“. A Terese za to, že mi pomáhá s akcí Scanners Night, a Julianu Boltovi 
za jeho hluboký vhled do umění a za jeho opravdové porozumění umělcům.

Velmi děkuji své mamince Diane Williamsové, která stále pracuje na mnoha hra-
vých projektech, za to, že mě učila, že hra je stejně důležitá jako práce. A také 
mému bratru Davidovi za jeho podnikatelský náhled a za to, že mě jako první učil, 
jak si upravit zaměstnání podle potřeby. Mé díky dále patří mému neustále si hra-
jícímu strýci Rogeru Taylorovi, který nás v době, kdy jsem psal tuto knihu, navždy 
opustil. A také třem generacím vědců, inženýrů a podnikatelů, kteří zde byli přede 
mnou: věřím, že jste na mě pyšní.

Děkuji všem svým klientům, kteří se mnou statečně sdíleli sny a výzvy svého pra-
covního života, a dále pak „testovacím pilotům“ na letní škole „Screw Work, Let’s 
Play“ v roce 2009.

Poděkování si dále zaslouží všichni zaneprázdnění lidé, kteří mi laskavě věnovali 
svůj čas, abych je mohl vyzpovídat, a obohatit tak tuto knihu: Tim Smit, zakladatel 
organizace Eden Project (a jeho osobní asistentka Jo Galeová); Leslie Scottová, 
autorka hry Jenga a knihy About Jenga; Derek Sivers, zakladatel obchodu s hud-
bou CD Baby; podnikatel, mentor a řečník Mike Southon; Nic Roope z digitální 
agentury Poke; Sam Bompas a Harry Parr ze společnosti Bompas & Parr; Chris 
Guillebeau, autor knihy The Art of Non-Conformity; Tom Hodgkinson, šéfredaktor 
časopisu The Idler; hravý spisovatel Dixe Wills; Sophie Bossová, spoluzakladatel-
ka projektu Beyond Chocolate; Petra Barranová z Choc Star; a Robert Chalmers 
a Lindsey Mountfordová. Dále děkuji centru Spectrum Therapy za to, že mi umož-
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nilo poznat mého „vnitřního tyrana“, i za mnoho dalších skvělých nápadů a cvičení. 
Chrisi Wildovi pak děkuji za nadšení pro tuto knihu a za to, že mi ukázal, jak ji 
realizovat.

A nakonec chci poděkovat vám, že knihu čtete. Věřím už jen, že půjdete a pro hru 
namísto práce nadchnete více lidí.

Kontaktovat mě můžete na stránkách ScrewWorkLetsPlay.com nebo na mé twitte-
rové adrese @johnsw.

Poděkování nakladatele původního vydání
Nakladatel děkuje Rogeru Hamiltonovi za svolení reprodukovat část o dynamice 
bohatství na str. 57–60, která vychází z internetových stránek www.rogerhamilton-
-wealthdynamics.com.

V některých případech jsme nebyli schopni dohledat vlastníky autorských práv, 
budeme proto vděčni za jakékoli informace, které nám to umožní.




