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Ahoj AEGEE rodinko! 

Ve třetí třídě jsem dostal svůj první počítač. Nicméně můj zájem o IT začal již mnohem dříve. 
Od první třídy jsem už smažil první online hry na dnes už nefungujícím netscapu (něco jako 
tenkrát internet v 90. letech). Láska dříve k videohrám a pak k počítači vyrostla tak daleko, že 
jsem nastoupil na druhý stupeň základní školy do výběrové počítačové třídy, kde jsem získal 
většinu svých IT znalostí, ze kterých čerpám dodnes. Ačkoli mě politická situace donutila 
změnit geografickou šířku, kde to vypadalo, že místní počítače byly ještě z dob… vlastně 
žádné tam nebyly. Nicméně můj zájem o techniku mě i za tak skalních podmínek dohnal 
k improvizaci. V osmé třídě jsem v rámci inovací přetaktoval procesor a zvedl výkon svého 
počítače na trojnásobek své původní hodnoty. Od té doby prakticky denně mě všichni mají 
za počítačového experta. Málokdo však ví, že ten počítač půl roku na to vyhořel. Naštěstí při 
pozdějším zkoumání se ukázalo, že počítač vyhořel chybou velkého přepětí v síti, který byl 
způsoben nahozením sítě. Ačkoli na střední škole se kvalita v těch zeměpisných šířkách 
vůbec nezlepšila ani s pokrokem techniky, tak můj zájem o IT lehce opadl a zkušenosti 
značně zastaraly. Naštěstí v poslední době s rozvojem vědy, techniky a internetu jsem se 
oklikou dostal zase zpět k nadšení, které jsem měl dříve. Nevím, jestli náhodou či 
nedopatřením, ale před 4 lety jsem se dostal ke správě dat u systémů jako ISIS, CMS. 
Dokonce to zašlo tak daleko, že na správu e-learningového content management systému 
jsem psal bakalářskou práci. Od té doby se IT věnuji rekreačně a pravidelně skoro pořád. 

PS: Za roky mého členství v AEGEE, kdy jsem se podílel na pár prezentacích a účastnil 
několika eventů, už to vím! Chci být IT responsible a ještě větší AEGÁÁK!! 

 


