Šok! Osm důvodů, proč vybrat Leveris
Protože jsme kolegové ajťáci a baví nás sport ve všech podobách, ideálně ve
spojení s IT. Takže se už teď nemůžeme dočkat!
Protože šplháme na Mt. Everest. Pracujeme ve třetím patře, pravítkem jsme změřili
výšku schodu a za pomoci jednoduché diferenciální rovnice spočítali, kolik metrů
vyšplháme při chůzi po schodech namísto použití výtahu. Správce budovy nám
každý měsíc posílá data o použití čtečky karet na schodech a výsledky
prezentujeme v podobě html stránky. Šplháme přes rok, tři nejlepší už jsou na
Everestu, dostali jeho model z 3D tiskárny (navzdory oficiální hlavní ceně "neplacený
pracovní víkend dle výběru pro celou rodinu"). Takže výběhy do kopců nebudou
problém.
Protože jsme ve formě. V rámci akce Push Up Challenge děláme každý den roku
2018 třicet kliků. Záznamy evidujeme zatím v excelu, ale na adrese
www.push-up-challenge.com už vzniká varianta, do které se může zapojit každý,
přidejte se taky, třeba od nového roku. Nebo od listopadu. Takže je na nás radost
pohledět, holky!
Protože jsme běželi vloni a pěkně jsme si to zanalyzovali. Kolega z DWH týmu (Data
Ware House, volně přeloženo též jako Drinking at Work Helps) strávil několik dní
pracovní doby a několik set dolarů času běhu firemních serverů, aby vytvořil reporty.
Takže letos budeme určitě lepší než posledně.
Protože běháme orienťáky. Na jaře se v Praze v rámci PPŽ koná série orientačních
běhů, vytvořili jsme si sofistikovaný systém bodování, který je koncipovaný tak,
abych vyhrál já. Takže se neztratíme.
Protože rádi posouváme své hranice. Kromě Vltava Runu jsme si vyzkoušeli B7, Od
Tater k Dunaji, Spartan Race Trifectu, maratony. Takže máme natrénováno.
Protože Vltava Run je motivace. Každé pondělí jsme chodili běhat, je to skvělý team
building. Slečna, která se k nám přidala jako poslední coby záskok, nikdy dříve deset
kilometrů neuběhla, poslední trénink nedokončila kvůli křečím. Před týdnem zvládla
půlmaraton, příští rok se chystá na maraton. Takže u nás není žádný slabý článek.
Protože podle mě příběh pošle méně než padesát týmů. Takže není co řešit 8)

