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KUJ Å½ELEZO, DOKUD JE Å½HAVÃ‰?
NedÄ›le, 25 Ãºnor 2018

ChtÄ›l bych se zeptat na vá&scaron; názor na rÄ•ení &ndash; &bdquo;Co je v domÄ›, není pro mÄ›&ldquo;. Jaké máte
zku&scaron;enosti s dodrÅ¾ováním, Ä•i spí&scaron; &ndash; s poru&scaron;ením - tohoto doporuÄ•ení? Jedná se mi o to, Å¾e
jsem to uÅ¾ jednou poru&scaron;il a teÄ• jsem ve stejné situaci, a nejsem si jistý, zda mi to za to stojí..

Nemyslím tím riziko ohlednÄ› pracovní politiky, firmÄ› je to celkem jedno, pokud plnime&hellip; To moje minulé
&bdquo;poru&scaron;ení&ldquo;: s kolegyní jsme spolu chodili, roze&scaron;li se, a po urÄ•itém trapném období se
v&scaron;e tak nÄ›jak urovnalo. Ona si teÄ• na&scaron;la práci jinde, a na její místo nastoupila jiná &hellip; a ta o mÄ›
projevuje velice vÅ™elý zájem.
A já teÄ• nevím, kdyÅ¾ uÅ¾ mi to tak nÄ›jak jednou docela pÄ›knÄ› pro&scaron;lo, mám do
zase? A co kdyÅ¾ to tentokrát nedopadne tak v klidu, jako minule? Nemyslete si o mnÄ›, Å¾e svádím kaÅ¾dou sukni, co k
nám pÅ™ijde pracovat, v tomhle jsem váÅ¾nÄ› nevinnÄ›. ProstÄ› se to tak pÅ™ihodilo &hellip;
JAKUB O D P O V Äš ÄŽ :
Jakube,
Mohla bych ti odpovÄ›dÄ›t nÄ›kolika pÅ™íslovími &ndash; tÅ™ebas:

Tak dlouho se chodí se dÅ¾bánem pro vodu&hellip; Co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi&ldquo;, Kdo
hodnÄ› chce, tomu hodnÄ› schází. DÄ›jiny pí&scaron;í vítÄ›zové. Drzé Ä•elo lep&scaron;í neÅ¾ popluÅ¾ní dvÅ¯r. Hloupý, k
dává, hloupÄ›j&scaron;í, kdo nebere. Jen ten, kdo se odváÅ¾í jít dál neÅ¾ ostatní, se dozví, jak daleko mÅ¯Å¾e doopravdy jít.
Kam Ä•ert nemÅ¯Å¾e, tam nastrÄ•í Å¾enskou. Kdo chce, hledá zpÅ¯soby, kdo nechce, hledá dÅ¯vody. Kdo chce psa bít, hÅ¯
si vÅ¾dy najde. Kdo je zvÄ›davý, bude brzo starý.

No, v podstatÄ› bys si mohl najít kvantum pÅ™ísloví a z nich zjistit, co tÄ› Ä•eká a nemine&hellip; KaÅ¾dopádnÄ› ti vÅ™el
doporuÄ•uju, té souÄ•asné nové jasnÄ› pÅ™edem a vÄ•as sdÄ›lil, zda chce&scaron; s ní jen &bdquo;o trochu víc
kamarádit&ldquo;, nebo zda bys chtÄ›l vztah naváÅ¾no... Ono to totiÅ¾ nemusí vÅ¾dy dopadnout tak, abys z toho vy&scaron;e
&bdquo;bez ztráty kytiÄ•ky&ldquo; &ndash; mohlo by tÄ› to stát pÅ™i nejmen&scaron;ím to zamÄ›stnání, které tÄ› podle
v&scaron;eho baví a tÄ›&scaron;í&hellip;
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