Jak by vypadal život bez soukromí
Život bez soukromí by byl opravdu špatný. Ale s tempem dnešní doby se
toho jistě brzy dočkáme. Pod soukromím si může každý představovat něco
jiného, ale většinou to jsou věci osobní a tajemství některých lidí, kteří tohle
považují za soukromí. Ovšem soukromí může být i opuštěná chata někde
v tundře a žít tam sám. Nebo jen malá místnůstka v domě a dělat si tam svoje
soukromé věci a odpoutat se od veřejnosti.
Velmi těžké to podle mě mají velmi úspěšní sportovci. Vynikající
sportovci nemají prakticky žádné soukromí. Proč? Protože v dnešní době
sportovci na profesionální úrovni musí hlásit předem, kde se v jakou dobu
budou vyskytovat a co budou dělat. Antidopingová organizace chce vědět o
sportovcích, kde v danou dobu budou, protože mají oprávnění kdykoli a kdekoli
sportovce zkontrolovat. Přijedou na ohlášené místo, kde se sportovec vyskytuje
a vezmou si vzorek krve či moči do laboratoře na posouzení, zda daný sportovec
dopoval či ne. Tohle považuji za vrchol minimálního soukromí. Jestliže
sportovci jezdí a cestují každý den na trénink či závod vzdálený stovky
kilometrů, na své soukromí nemají prakticky žádný čas. Jejich život se skládá ze
závodů a cestování, a jestliže jsou ubytováni pokaždé někde jinde na hotelu, tak
nemají ani svůj pokoj, kde by se mohli „zašít“ před veřejností. A závody a
cestování není jediný faktor, kdy sportovec přichází o soukromí. Jsou tady i
novináři, kteří se snaží získat veškeré informace právě o rádoby soukromí. Píše
se o nich v tisku a na ně působí tlak a nervozita, takže otázky ze strany novinářů,
co sportovci dělají v soukromí, jsou prakticky nezodpověditelné. Jistě se najdou
sportovci, kteří to drahé soukromí mají, ale asi to bude soukromí jiného typu,
které je neobvyklé.
Soukromí je drahé, ale nekoupíme si ho, což je jeden z důvodů
abstraktních věcí. Určitě je důležité, aby člověk soukromí měl, určitě to je jeden
z důvodů lidské pohody.

