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NA KAÅ½DÃ‰M PRACOVIÅ TI JE JEDNA ...
NedÄ›le, 16 prosinec 2018

MilÃ¡ Danielo, milÃ- neznÃ¡mÃ- kamarÃ¡di a kamarÃ¡dky. MÃ¡m jeden velkÃ½ problÃ©m, se kterÃ½m si vÅ¯bec nevÃ-m rady.
NÄ›kterÃ½m se mÅ¯Å¾e zdÃ¡t jako blbost, ale mÄ› to pronÃ¡sleduje, kudy chodÃ-m. JednÃ¡ se o moji novou prÃ¡ci, respektive
novou kolegyni. Nastoupila jsem do novÃ© prÃ¡ce, kterÃ¡ mÄ› mimochodem velmi bavÃ-. ZdÃ¡lo se mi, Å¾e je tady i dobrÃ¡
parta, ale jakmile jsem pronikla trochu hloubÄ›ji, tak vidÃ-m, Å¾e to zase tak rÅ¯Å¾ovÃ© nenÃ-.

Jsem kvalitÃ¡Å™ka a
musÃ-m velmi Ãºzce spolupracovat s vedoucÃ- vÃ½roby. Je to Å¾enskÃ¡ v mÃ©m vÄ›ku, kterÃ¡
se mi na Ãºvod zdÃ¡la celkem fajn. Vypadala velmi angaÅ¾ovanÄ› a pracovitÄ›, ale
Ä•asem jsem zjistila, Å¾e mÃ¡ pouze velmi dobÅ™e â€žzmÃ¡knutÃ½â€œ self-marketing. My ve
vÃ½robÄ› docela dÅ™eme, hlavnÄ› v tohle obdobÃ-.
Ona ale jen pobÃ-hÃ¡
po dÃ-lnÄ›, mluvÃ- hodnÄ› nahlas a dÄ›lÃ¡ dojem, Å¾e se to bez nÃ- velmi brzy zhroutÃ-.
ZamÄ›Å™ila jsem se na to, co doopravdy dÄ›lÃ¡, a zjistila jsem velmi rychle, Å¾e ji
musÃ- hlavnÄ› bolet panty od toho, jak mele. NavÃ-c mÃ¡ jednu velmi nepÅ™Ã-jemnou vlastnost,
a to, Å¾e pokud nÄ›kdo udÄ›lÃ¡ nÄ›jakou chybu, tak o tom hulÃ¡kÃ¡ pÅ™es celou halu, aby
mÄ›la co nejÅ¡irÅ¡Ã- obecenstvo.
CelkovÄ› se tvÃ¡Å™Ãvelmi upracovanÄ›, ale mÃ¡m pocit, Å¾e je to celÃ© jen jedno velkÃ© divadelnÃpÅ™edstavenÃ-. A Ä•Ã-m mne taky hodnÄ› Å¡tve: kromÄ› toho se poÅ™Ã¡d snaÅ¾Ã- mÄ› Ãºkolovat,
dÃ¡vÃ¡ mi svou prÃ¡ci, a docela nÃ¡padnÄ› se snaÅ¾Ã- udÄ›lat si ze mÄ› podÅ™Ã-zenou, i
kdyÅ¾ jsme kolegynÄ›. NÄ›kolikrÃ¡t jsem se musela vymezit, Å¾e asistentku jÃ- opravdu
dÄ›lat nebudu. I tak to zkouÅ¡Ã- nadÃ¡le. Dokonce jsem s tÃ-m byla na radu u svÃ©ho
znÃ¡mÃ©ho psychologa. SnaÅ¾Ã-m se totiÅ¾, abych do kolektivu dobÅ™e zapadla, coÅ¾ se
mi daÅ™Ã-, ale s nÃ- to je opravdu hroznÃ©. A jÃ¡ se bojÃ-m, abych tÅ™eba jednou
nevypÄ›nila. Poradil mi, Å¾e ji nemÃ¡m moc vnÃ-mat, dÄ›lat si jen svou prÃ¡ci, Å¾e ona
se stejnÄ› nezmÄ›nÃ-. VÃ-m, Å¾e je to hlavnÄ› mÅ¯j problÃ©m, ale nevÃ-m, jak z nÄ›j ven.
Opravdu nechci
bÃ½t jejÃ- podÅ™Ã-zenÃ¡, a Å¡tvalo by mne, kdybych musela dÄ›lat i jejÃ- prÃ¡ci!
DÄ›kuji vÃ¡m za pÅ™Ã-padnÃ© rady,
RADKA
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