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JAKO TA MYÅ ?
ÃšterÃ½, 06 bÅ™ezen 2018

Moderní doba nám pÅ™iná&scaron;í spolu se zdokonalováním technologií mnoho dobrého. ObÄ•as se ale najdou i krapítek
negativní dopady toho, s jak chytrými ( a rychlými) technologiemi mÅ¯Å¾eme Å¾ít a pracovat... Nevím, jestli jste si toho
v&scaron;imli i vy, nebo jestli je to Ä•istÄ› mÅ¯j názor. Mám totiÅ¾ poslední dobou pocit, Å¾e moderní doba se svými poÄ•ítaÄ•i
chytrými telefony a v&scaron;emi tÄ›mi &bdquo;founy&ldquo;, vzala nám lidem trpÄ›livost s druhými.

Dnes a dennÄ› se dostávám jak v práci, tak i v civilu do situací, kdy se mnÄ› potvrzuje, Å¾e si lidé v mém okolí pletou reálný
Å¾ivot s virtuální realitou, podtrÅ¾enou vysokorychlostním internetem. Ve virtuální realitÄ›, a jen tam, je totiÅ¾ bÄ›Å¾né a moÅ
Å¾e díky vysokorychlostnímu internetu získáte odpovÄ›Ä• na svou otázku bÄ›hem zlomku vteÅ™iny; ve skuteÄ•ném Å¾ivotÄ› j
pÅ™eci trochu jiné&hellip; ÄŒasto se mi stává, Å¾e tÅ™eba volá nadÅ™ízený s nÄ›jakým dotazem na to Ä•i ono, a projevuje
netrpÄ›livost, Å¾e odpovÄ›Ä• na jeho otázku ze sebe nevysypu rychlostí blesku. Ale nejedou v tom jen nadÅ™ízení. Nemyslím,
bych nÄ›jak výraznÄ› zpomalil své du&scaron;evní pochody, pÅ™esto vidím v&scaron;ude okolo netrpÄ›livé lidi, co chtÄ›jí, abyc
udÄ›lal to nebo ono, abych odpovÄ›dÄ›l na dotaz stran toho, nebo tamhle toho - rychlostí kliknutí na poÄ•ítaÄ•ovou my&scaron;.

Vidím to i ve smÄ›ru k jiným lidem; tÅ™eba v supermarketu dnes ráno, kde nÄ›jaká vedoucí úseku, Ä•i co to bylo,
pÅ™i&scaron;la k pokladní a poloÅ¾ila jí dotaz stran nÄ›jakého kódu urÄ•itého zboÅ¾í. Pokladní, protoÅ¾e jako vÄ›t&scaron;in
hlavÄ› nemá Ä•tyÅ™jádrový procesor, musela chvíli lovit v pamÄ›ti a vzít si dokonce na pomoc nÄ›jaké listy papíru, a po celou tu
(zdÅ¯razÅˆuji ne del&scaron;í, neÅ¾ pár desítek vteÅ™in) dobu její nadÅ™ízená netrpÄ›livÄ› podusávala nohou, a korunu tomu
nasadila ve chvíli, kdyÅ¾ netrpÄ›livÄ› pronesla smÄ›rem k pokladní &ndash; &bdquo;... no táák, tak ví&scaron; to, nebo
neví&scaron;?!&ldquo; MÄ›l jsem co dÄ›lat, abych mlÄ•el a nepletl se do vÄ›ci, která se mÄ› netýkala, a abych nezaÅ™val nah
vÄ›tu, kterou mám poslední dobou sto chutí zaÅ™vat na spoustu lidí ve svém okolí... &bdquo;Trhni si nohou, nikdo tady není
poÄ•ítaÄ•ová my&scaron;!!!&ldquo; VLADIMÍR KROUPA
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