Aplikace

Objevilo se nám okamžitě po dokoncení bazénku na chalupě šídlo. Oooobrovský. Shodou
okolností jsem narazila na aplikaci, kterou zpěvák a velkoznalec vážek Dan Bárta dal
dohromady s ostravskou univerzitou. A rozhodla jsem se ji nainstalovat k sobě do telefénu.
Brtníkovi pro radost, aby si mohl určit, kdo se nám to tam nastěhoval. Tolik jsem se
rozdováděla. Podařilo se mi ji nejen najít – výýýborně :D, šikovná jsem – ale taky úspěšně ji
do toho telefénu dostat. Byla jsem na sebe hrdobec. No nesmějte se mi, já jsem fakt marná
s tímhle. Kde kdo dneska používá kdejakou tuhle věcičku, ale já nic, furt nic a furt nic No
ale…. co to nevidí oko mé v nabídce podobných záležitostí??Aplikaci s názvem Evropští
ptáci. Natolik jsem se technicky rozdováděla, že jsem nenažraně chtěla instalovat dál.
Páč jo, to musím mít, chci se naučit poznávat víc ptáčků podle hlasu, než znám. To bude
skvělý! Uslyším ptícu a hned si ji identifkuju!!! Určitě to je nějaká chytrá záležitost, která mi
to umožní. Provedla jsem nezbytný kroky pro instalaci. Bohužel tady už se nezadařilo tak
jako s vážkama. Jenže já tu aplikaci chci…. a chci a chci. Tak jsem se snažila a snažila, tak
dlouho, až se dílo konečně podařilo.
Stáhlo se to šécko, jak má být. Těšila jsem se, jak malej harant. Co mě trochu zarazilo byla
náhodně objevená ikonka s identifikací věku pro koho je aplikace určená. Eeeh…7-14 let.
No dobře, dobře. Stejně se raduju, jak ten malej harant a dneska ta příroda asi nikoho
nezajímá, snad jen děti…., takže to není až tak daleko od pravdy vlastně.
Když se konečně našel čas na to abych aplkikaci vyzkoušela, tak jsem se celá nadšená vrhla
do procesu. Zmáčka jsem čudlík a nestalo se nic…. zmáčka jsem další čudlík a ten byl
ochotnej spolupracovat za nějaký ten obnos. Tak ale, nemělo by to být zadara? Psali to tam.
Mačkám spoustu dalších čudlíků a neděje se nic, maximálně to ze mě mámí peníze.
Když jsem zmáčkla další čuclík nabídlo mi to – Chcete koupit další dva ptáky?
Sdělila jsem tý pitomý aplikaci, že žádnýho ptáka rozhodně kupovat nechci a s aplikacema
pravděpodobně navždy skončila . Vracím se do pravěku
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