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�PREDSLOV K ROZŠÍRENÉMU
A AKTUALIZOVANÉMU VYDANIU

Knihu Štvorhodinový pracovný týždeň odmietlo 26 z 27 vy-
davateľov.

Keď som ju konečne predal, prezident jedného potenciálneho
marketingového partnera – veľkého kníhkupectva mi poslal e-mai-
lom štatistiku o bestselleroch, aby som nečakal, že pôjde o main-
streamový úspech.

Urobil som, čo bolo v mojich silách. Pri písaní som myslel na svo-
jich dvoch najbližších priateľov, prehováral som priamo k nim a za-
meral som sa na ich problémy. Sám som sa s podobnými dlho po-
týkal. Ponúkol som v knihe neobvyklé riešenia, ktoré sa mi samému
osvedčili po celom svete.

Hoci som vedel, že je to nepravdepodobný scenár, snažil som sa
urobiť všetko pre to, aby sa moja kniha stala hitom. Dúfal som v to
najlepšie a pripravil som sa na najhoršie.

2. mája 2007 mi na mobil zavolala moja redaktorka.
„Si v rebríčku, Tim.“
V New Yorku odbilo päť hodín večer a bol som vyčerpaný. Kni-

ha vyšla pred piatimi dňami a ja som práve ukončil sériu viac ako
dvadsiatich rozhovorov v rôznych rádiách. Začínal som o šiestej
ráno. Neplánoval som ísť s knihou na žiadne turné, chcel som všet-
ko stihnúť v rámci 48-hodinového rádiomaratónu.



„Heather, mám ťa rád, ale prosím ťa, nerob si zo mňa žarty.“
„Nie, Tim, fakt si v rebríčku. Gratulujem, pán spisovateľ, stali

ste sa jedným z najlepšie predávaných autorov v rebríčku New York
Times!“

Oprel som sa o stenu a zošuchol som sa po nej na zem. Zavrel
som oči, usmial som sa a zhlboka som sa nadýchol. Veci sa začínali
hýbať.

Všetko sa malo zmeniť.

Dizajn životného štýlu od Dubaja po Berlín

Štvorhodinový pracovný týždeň odvtedy vyšiel v 35 jazykoch. Už
dva roky sa drží v rebríčku bestsellerov a každý mesiac prináša

nové objavy a príbehy.
Od časopisu Economist po prvú stranu sekcie New York Times

o štýle, od ulíc Dubaja po berlínske kaviarne: dizajn životného štý-
lu prekročil kultúrne hranice a stáva sa z neho celosvetové hnutie.
Pôvodné myšlienky z tejto knihy som rozobral na kusy, vylepšené
a otestované v nových podmienkach som ich naspäť poskladal a vy-
šlo to lepšie, než som dúfal.

Pýtate sa, načo nové vydanie, keď všetko fungovalo? Pretože som
vedel, že ešte mám čo vylepšovať, a hlavne tomu chýbalo niečo dô-
ležité: vy.

Aktualizovanú verziu, ktorú teraz držíte v rukách, som rozšíril
o ďalších sto strán nového obsahu vrátane informácií o najnovších
technológiách a zdrojov otestovaných v teréne. V prvom rade však
prináša reálne úspešné prípadové štúdie od čitateľov (môj archív sa
medzitým rozrástol o 400 strán).

Rodiny a študenti? Výkonní riaditelia a profesionálni vandrovní-
ci? Stačí si vybrať. Iste tu nájdete niekoho, kým sa môžete aj vy
úspešne inšpirovať. Potrebujete návod, ako si so šéfom dohodnúť
prácu na diaľku a rok pracovať trebárs z Argentíny? V tomto vyda-
ní ho nájdete.
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Blog o experimentovaní s dizajnom životného štýlu (www.four-
hourblog.com) som spustil zároveň s vydaním knihy. O šesť me-
siacov bol v prvej tisícke najčítanejších blogov na svete (spomedzi
vyše 120 miliónov). Tisíce čitateľov sa so mnou podelili o osved-
čené nástroje a triky, vďaka ktorým dosahujú nečakané a doslo-
va fenomenálne výsledky. Vždy som túžil po laboratóriu a teraz
ho v podobe tohto blogu naozaj mám. Budem rád, keď sa k nám
pridáte.

V novej sekcii To najlepšie z blogov sa nachádzajú moje najpopu-
lárnejšie články. Na blogu okrem iného zaujímavého obsahu nájde-
te aj odporúčania od najrôznejších osobností – od Warrena Beatty-
ho (myslím to vážne, dostal som sa k nemu a ukážem vám ako) po
šachového génia Josha Waitzkina. Vitajte na mojom ihrisku, kde ex-
perimentujeme s maximalizáciou výsledkov a minimalizáciou ča-
sovej záťaže.

„Revidované“ vydanie

Nejde o revidované vydanie v tom zmysle, že pôvodná verzia už
neplatí. Drobné chyby a preklepy v americkej verzii sa opravili

pri predošlých štyridsiatich dotlačiach. Až v tomto vydaní však ide
o prvú generálnu opravu, hoci nie z dôvodu, ktorý zrejme očakáva-
te.

Od apríla roku 2007 sa veci dosť dramaticky zmenili. Banky kra-
chujú, dôchodkové fondy sa rúcajú a ľudia rekordnou rýchlosťou
prichádzajú o prácu. Čitatelia aj skeptici sa pýtajú: fungujú princí-
py a techniky v tejto knihe aj v období ekonomickej recesie alebo
krízy?

Odpoveď je áno.
Otázky z mojich prednášok spred ekonomickej krízy vrátane

otázky „Ako by sa zmenili vaše priority a rozhodnutia, ak by ste nik-
dy nemohli ísť do dôchodku?“ už viac nie sú len hypotetické. Mi-
liónom ľudí klesla hodnota úspor o 40 % a viac a teraz vymýšľajú
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plány C a D. Mohli by situáciu s neistým dôchodkom vyriešiť tak, že
si ho rozložia na celý život? Mohli by každých pár mesiacov stráviť
nejaký čas na Kostarike alebo v Thajsku, aby zo svojich scvrknutých
úspor vyťažili čo najviac? Mohli by ponúkať svoje služby britským
spoločnostiam, aby zarábali v silnejšej mene? Odpoveď na všetky
tieto otázky je viac ako kedykoľvek predtým „áno“.

Dizajn životného štýlu dnes solídne nahrádza viacstupňové plá-
novanie kariéry. Je flexibilnejší a umožňuje skúšať rôzne druhy ži-
votného štýlu bez nutnosti plánovať si dôchodok 10 či 20 rokov vo-
pred. Takéto dôchodkové sporenie totiž ohrozujú ekonomické
fluktuácie, ktoré nemôžeme nijako ovplyvniť. Keď overené možnosti
začínajú zlyhávať, ľudia sa viac otvárajú novým prístupom (a menej
to zazlievajú aj ostatným).

Keď sa vám všetko rúca pred očami, čo riskujete, ak trochu zaex-
perimentujete za hranicou normy? Poväčšine nič. Predstavte si, že je
rok 2011 a vy ste na pracovnom pohovore. Pýtajú sa vás, ako to, že
ste si dali na rok pauzu.

„Všade sa prepúšťalo, tak som využil svoju životnú šancu preces-
tovať svet. Bolo to úžasné.“

Maximálne sa vás opýtajú, ako na to. Scenáre v tejto knihe sú stá-
le aktuálne. Facebook a sieť LinkedIn vznikli po tzv. „kríze“ post-
2000 .com. Z recesie sa zrodili aj iné deti, napríklad hra Monopoly,
Apple, potraviny Clif Bar, Scrabble, KFC, Pizza Domino’s, kuriér-
ska služba FedEx či Microsoft. Nejde o náhodu, pretože pokles
ekonomiky znižuje náklady na infraštruktúru, núti najlepších pro-
fesionálov na voľnej nohe robiť za výpredajové ceny a umožňuje
získať reklamu za pár korún. To by sme tu nemali, keby sa ekono-
mike darilo.

Či už ide o rok tvorivej dovolenky, nový podnikateľský nápad,
lepšiu pozíciu v korporátnom pekle alebo stále odkladané sny, prá-
ve teraz je najvhodnejší čas experimentovať.

Čo najhoršie sa vám môže stať?
Keď pochopíte, aké možnosti nájdete za hranicami svojej kom-

fortnej zóny, majte túto otázku na pamäti. Obdobie kolektívnej pa-
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niky je vašou príležitosťou zmeniť svoj život.
Je pre mňa cťou, že posledné dva roky sa so mnou čitatelia po ce-

lom svete delia o svoje skúsenosti, a dúfam, že vás nové vydanie tej-
to knihy bude baviť aspoň tak, ako mňa bavilo jej písanie.

Som a vždy budem vaším skromným žiakom.

Un abrazo fuerte,

T I M F E R R I S S

San Francisco, Kalifornia
1. apríl 2009
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Na začiatok





�NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
(PRE POCHYBUJÚCICH)

Je dizajn životného štýlu určený práve vám? Je tu veľká šanca, že
áno. Tu je zoznam otázok, ktoré ľudí najčastejšie trápia, kým sa od-
hodlajú pridať k Novodobým boháčom.

Musím odísť z práce alebo ju aspoň neznášať? Musím mať od-
vahu riskovať?

Trikrát nie. Pre každého sa nájde riešenie: od psychologických
trikov rytierov Jedi, vďaka ktorým zmiznete z kancelárie, po model
podnikania, ktorý vám pomôže financovať váš životný štýl. Ako
môže zamestnanec firmy v prvej päťstovke časopisu Fortune na me-
siac odcestovať za stratenými pokladmi Číny a svoje stopy zamiesť
pomocou technológií? Ako sa dá vybudovať podnik s mesačným
ziskom 80 tisíc dolárov bez toho, aby ste sa oň museli starať? Všet-
ko nájdete v tejto knihe.

Musím byť slobodný dvadsiatnik?
Ani náhodou. Táto kniha je pre každého, kto má plné zuby neustá-

leho odkladania vlastného života a chce z neho konečne niečo mať
tu a teraz. V prípadových štúdiách sa dočítate o 21-ročnom majite-
ľovi Lamborghini, ale aj o slobodnej mamičke, ktorá päť mesiacov
s dvoma deťmi cestovala po svete. Ak sa vám už zo štandardného
menu možností dvíha žalúdok a ste pripravení vstúpiť do sveta ne-
konečných príležitostí, táto kniha je pre vás.
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