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ÄŒtvrtek, 21 srpen 2008

Jeden maník, tak ve vÄ›ku mého syna, se ucházel v Praze o místo u jedné IT firmy z irskou majetkovou úÄ•astí. PÅ™ed
nástupem uÅ¾ prodÄ›lal nÄ›kolik pÅ™ijímacích nároÄ•ných programÅ¯ a silnÄ› ho pÅ™ekvapilo, Å¾e jedním z nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j
hra v karty, v tomto pÅ™ípadÄ› bridÅ¾. Ten vyÅ¾aduje hodnÄ› dÅ¯vtipu a tolik kombinaÄ•ních schopností, Å¾e si bezmála v ni
nezadá s hrou v &scaron;achy. To mÄ› opravdu velice zaujalo a zaÄ•al jsem vyzvídat.
Zástupci této spoleÄ•nosti tvrdí, Å¾e karty jsou skoro nejdokonalej&scaron;ím zrcadlem lidského charakteru. JestliÅ¾e t
nÄ›kdo vÅ¯bec poodhalí tajemství své osobnosti a základní rysy svého charakteru, pak tedy urÄ•itÄ› ve hÅ™e v karty. Kapitáni
svÄ›tového prÅ¯myslu nÄ›kdy zkou&scaron;ejí povahu budoucího zamÄ›stnance za volantem automobilu.
Tady
ov&scaron;em zvou zvolené kandidáty ke hráÄ•skému stolu. A pÅ™i tom se právÄ› nad kartami projeví flegmatická
povaha, Ä•i zase typické rysy cholerika nejmarkantnÄ›ji. Poznáme tu hazardéry, kteÅ™í jsou ochotni pÅ™ijmout neúnosnou
míru rizika a licitují vysoko nad moÅ¾nosti svého listu.
Svou &bdquo;barvu pÅ™iznají" v&scaron;ak i chronicky opatrní lidé,
hrající zásadnÄ› pÅ™i zdi, ale také lidé odváÅ¾ní, kteÅ™í s dobrou kartou dokáÅ¾í vydraÅ¾it úmÄ›rnÄ› vysoký závazek. Kdo
&scaron;vindluje, podvádí ve hÅ™e, zklame zpravidla i v Å¾ivotÄ› ; kdo je ochoten svést bouÅ™livou slovní potyÄ•ku bÄ›hem
karetního utkání, ten se dokáÅ¾e pro malicherné pÅ™íÄ•iny pohádat i uprostÅ™ed v&scaron;edního dne. ProstÅ™ednictvím
obyÄ•ejného karetního listu je tedy moÅ¾no prozkoumat peÄ•livÄ› zakrytá zákoutí lidské psychiky a charakteru.
Nu, ten
dotyÄ•ný maník dopadnul dobÅ™e, nauÄ•il v&scaron;echny okolo klasickej Ä•eskej mariá&scaron; (ten se panu &scaron;éfovi
hroznÄ› líbí a mastí ho spolu s dal&scaron;ími minimálnÄ› jednou týdnÄ›). Dokonce je nauÄ•il nÄ›které speciální Ä•eské výrazy,
které v pohodÄ› pouÅ¾ívají, aÄ• jim samozÅ™ejmÄ› moc nerozumí (&bdquo;Slepý kuÅ™e na&scaron;lo zrno." &bdquo;KdyÅ¾
neví&scaron;, vem za kule a trhni." &bdquo;Kdo se bojí, se*e v síni.").
Zajímavé, opravdu, ale kaÅ¾dej si vybírá své
pracovníky, tak jak uzná za vhodné. To mi docela sedí. Franta Bou&scaron;ka
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