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KDYÅ½ DO FIRMY ZABLOUDÃ• "Ã•TÃ•" (AJÅ¤Ã•K)
ÄŒtvrtek, 23 listopad 2017

Pracuji v nevelké firmÄ› v mÄ›steÄ•ku mezi horami. NÄ›kde uprostÅ™ed Moravského Slovácka. Je tady krásnÄ›. Lidi tady chodí
pravidelnÄ› v nedÄ›lu do kostela, takovým exotickým hrátkám, jako jsou krojované hody, taky je&scaron;tÄ› neodzvonilo, a
svÄ›te div se, i dÄ›ti a mládeÅ¾ se nastrojí do krojÅ¯. ProstÄ› jiný kraj jiný mrav a rozhodnÄ› &ndash; nic proti.

Je to pÄ›kné a v&scaron;echny ty moÅ¾né typické národní znaky a zvyky jakéhokoliv kouta ÄŒR a i svÄ›ta pÅ™ijímám
minimálnÄ› se zvÄ›davostí. Ale jako vÅ¾dy v&scaron;e má své ale. Jakoby se tady lidi schovali pÅ™ed svÄ›tem i v nÄ›Ä•em jiné
Sice mají v&scaron;ichni wifi a voda taky teÄ•e teplá, nicménÄ› pÅ™i vstupu do firmy, ve které pracuji, jakoby se zasekla
doba nÄ›kdy v devadesátkách. Nebo je&scaron;tÄ› lépe Å™eÄ•eno &ndash; jako za &bdquo;krále Klacka&ldquo;. Asi nejvíc
jsem si toho v&scaron;imla pÅ™i práci na&scaron;eho ajÅ¥áka (&bdquo;Itýho&ldquo;, jak mu internÄ› sama pro sebe
Å™íkám). Jeho energetické dÄ›ní je hluboce skryto nÄ›kde mezi ukazovákem a palcem levé ruky. NÄ›kdy si Å™íkám, Å¾e kdyÅ
zrovna nejezdí pÅ™i prohlíÅ¾ení Alzy my&scaron;í po klávesnici, tak nejspí&scaron; hybernuje.

NemÅ¯Å¾ete po nÄ›m chtít nic teÄ• hned, protoÅ¾e má moc práce a dnes si toho naloÅ¾il tolik, Å¾e to urÄ•itÄ› nestihne. A t
vidíte, jak opravuje klimatizaci, opravuje kopírku, vybaluje asi padesátý mobil, chodí na obÄ›d, ale hlavnÄ› kontroluje zálohy,
kdyby ty zálohy náhodou nezálohovaly. KdyÅ¾ jsem pÅ™i svém zápalu boje nenápadnÄ› naÅ¥ukla zpochybnitelnou
potÅ™ebu jeho funkce v na&scaron;í firmÄ›, tak se na mÄ› vÄ›t&scaron;ina podívala, jako jestli jsem normální, protoÅ¾e IT ve f
je pÅ™ece nutností! I kdyÅ¾ jen na opravu klimatizace a vybalování mobilÅ¯&hellip; PÅ™itom - on by práci mÄ›l. Máme skladov
a hospodáÅ™ský systém, máme i webové stránky, ale to v&scaron;e tak nÄ›jak spravuje nÄ›kdo jiný. TakÅ¾e pÅ™eÅ¾itky se n
a jsou, jak zji&scaron;Å¥uji, úplnÄ› bÄ›Å¾né. Ná&scaron; IT je tady proto nutností, protoÅ¾e vÅ¾dycky tady byl, je a bude, a to
kdyÅ¾ vlastnÄ› nemá co dÄ›lat. KromÄ› té Alzy samozÅ™ejmÄ›. MARKÉTA
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