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SAMOOBSLUÅ½NÃ• POKLADNA
PondÄ›lÃ-, 22 kvÄ›ten 2017

ObÄ•as nakupuji v Tescu a zároveÅˆ bytostnÄ› nenávidím fronty. U nÄ›kolika pokladen bývají maximálnÄ› dvÄ› pokladní a tradiÄ
fronty Ä•ekajících na zaplacení. A pak se tam najednou objevily samoobsluÅ¾né pokladny. A hned dvÄ›. Tak to byla pro mne
okamÅ¾itá výzva, hned to zkusit. A od té doby se s pokladnami peru o to, kdo z koho.
Poslední bitva probÄ›hla minulou nedÄ›li. Mám minimální nákup, pár jablek, pórek, citrony, peÄ•ivo radÄ›ji balené s
kódem, abych se nemusela dohadovat, co Å¾e to vlastnÄ› mám za buchtu. Ko&scaron;ík odkládám na správné místo
vpravo, peÄ•ivo je namarkováno, také citrony se zaregistrují v poÅ™ádku, chvíli hledám jablka, dobrý. Ne, není to dobrý, chce
to po mnÄ› nÄ›jakou kartu. Jakou kartu, kdyÅ¾ platím hotovÄ›? Aha, Tesco zákaznickou, Å¾ádnou nemám, ale pÅ™ece jenom
po chvíli z této nabídky vymotám. A nastává vrchol nákupu, pórek. Na váhu se nevejde, tak ho pÅ™ehnu na pÅ¯l a
nacpu do igeliÅ¥áku. V zeleninÄ› nabídka není, musím na klávesnici, zadám porek, protoÅ¾e nikde nevidím Ä•árku. Nic, musí
to tedy být pór. Moment, je prodáván na kusy a mnÄ› se tam objevila váha. Tak znovu na kusy, zadám je a ono to chce
kód pórku&hellip; SamozÅ™ejmÄ› ho nevím, myslela jsem, Å¾e uÅ¾ ho pokladna zná. Tak se zase vrátím a sláva, i pórek vít
pro&scaron;el pÅ™es registrací. Odkládám ho vlevo, k jiÅ¾ namarkovanému zboÅ¾í. Ov&scaron;em to uÅ¾ se pokladna znovu
zasekne s tím, Å¾e zaznamenala v ta&scaron;kové zónÄ› pro namarkované zboÅ¾í neznámou poloÅ¾ku. Mám vyÄ•kat na
fyzickou obsluhu pokladny. Tak tam chvíli Ä•umím, pak se rozhodnu, Å¾e budu rezignovat a radÄ›ji vystojím frontu u normální
pokladny. NeÅ¾ tak uÄ•iním, soucitná vedlej&scaron;í pokladní se zvedne, zmáÄ•kne nÄ›jaký Ä•udlík a vysvÄ›tlí mi, Å¾e nemoh
tak pÅ™elomit pórek, protoÅ¾e ten blbec robot ho pak nepozná. Skoukne je&scaron;tÄ› mÅ¯j nákup, Å™ekne, Å¾e je to OK, a
mohu zaplatit.
Sláva, vytáhnu pÄ›tistovku a robot jí spolkne jako malinu, aby jí vzápÄ›tí vyplivl. Asi tam ve&scaron;la
&scaron;patnou stranou, obrátím jí na líc a automat je stále nespokojen. Na&scaron;tÄ›stí si vzpomenu, Å¾e mám v báglu
za&scaron;itou stovku poslední záchrany a s tou uÅ¾ je pokladna spokojena a na rozlouÄ•enou vyplivne na mne hrstku
drobných. Rozhlédnu se kolem sebe a zjistím, Å¾e zatímco já zápasila s pokladnou, obÄ› pokladní odbavili v&scaron;echny
zákazníky a spokojenÄ› popíjejí kafíÄ•ko. Teprve doma se podívám pod lupou, co mnÄ› to na po&scaron;tÄ› podstrÄ•ili za
fale&scaron;nou pÄ›tistovku, abych nakonec zjistila, Å¾e její jediná vada na kráse je men&scaron;í hnÄ›dá skvrnka na rohu
bankovky. DEERES
Mj. první, opravdu chytrý robot, bude prý prostitutka. To jsem se doÄ•etla na netu, tak uÅ¾ je mi jasn
proÄ• se ta robotická automatická pokladna chová jako blbec...
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