Po právnících, účetních a snad i uklízečích záchodů mají konečně svůj seriál i IT specialisté. Graham Linehan
(spoluscénárista skvělého seriálu Black Books) napsal a částečně i zrežíroval úvodních šest dílů sitcomu o firmě
Reynholm Industries a jejich IT oddělení...
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Aj Tý?
IT specialistu poznáte celkem snadno: světlejší barva kůže v důsledku nedostaku slunečního záření, zarudlé oči s
frekvencí 75 MHz a ohnutá záda od neustálého sezení v předklonu jsou jen některé z poznávacích znaků tohoto etnika, z
dalších bych mohl jmenovat podivné chování, ke kterému může patřit například nutkání strafovat za rohy, nebo pokaždé,
když se v jeho zorném poli objeví cokoliv podezřelého, v extrémních případech i hledání raketometu po kapsách vždy,
když zahlédne kryt ventilace. V každém případě je IT jediný z rodiny, který vlastní babičce přeje ke kulatinám ve
čtyřiašedesáti...
Jak to chodí
Fungující IT oddělení se v dnešní době staly základem každé moderní firmy. Rychle a skvěle odvedená práce je pro IT
samozřejmostí a mnoho manažerů si ani neuvědomuje, že kdesi v suterénu má kancelář skupina lidí za které většinou
mluví pouze jejich práce. Není jejich vina, že si na jejich práci uživatelé vzpomenou pouze v případě, když zrovna něco
nefunguje.
Ani v Reynholm Industries samozřejmě nezůstává IT oddělení ušetřeno všeobecných firemních aktivit. Boj proti stresu,
firemní kultura a týmová struktura - to jsou věci, bez kterých se neobejde žádná cílevědomá firma...
Úvod do seriálu
Roy a Moss, dva kolegové z IT oddělení (a podle mínění jejich šéfa standardní pitomci) tráví svou pracovní dobu v
suterénu budovy Reynholm Industries. Na nedostatek zájemců o svou práci si nemohou stěžovat a za dobu strávenou v
firmě již mají vytvořené postupy, kterými zanedlouho dojdou až k podstatě problému (Zkoušeli jste to vypnout a zase
zapnout?). Ve chvíli kdy objeví jejich šéf Denholm v životopise Jen, nové uchazečky o práci, zmínku o "spoustě
zkušeností s počítači" rozhodne se posílit jejich tým...
Moss - Maurice Moss (Richard Ayoade)
Moss je IT pracovník s vysokou inteligencí a také s náznaky chování sériového vraha. Nejraději komunikuje
pomocí klávesnice, ale občas se překoná a na párty překvapí skvělou historkou ze života. Moss žije se svou
matkou, což se projevuje na jeho účesu a stylu oblékání.
"Á, supr. To bude ten nový Harry Potter ... Koupil jsem si vydání pro děti i pro dospělé, abych ověřil, že se
neliší v textu."
Roy (Chris O'Dowd)
Úsměvná postava IT oddělení. K vlastní smůle přitahuje katostrofy všeho druhu a velice často to vypadá, že se
v jeho okolí snad ani nemůže vyskytnout někdo normální. Pokud zrovna nepracuje, tráví čas v zaměstnání
čtením komiksů, hraním počítačových her, pojídáním smažených kuřecích stehýnek nebo debatou s Mossem o
kočkách z pátého poschodí.
"Tak jo, dámo, tohle kolo jsi vyhrála. Ale my můžem počkat! Jednou uklouzneš a mi věř to! My tam budeme až
se to stane. Najdeme něco, co bez nejmenší pochyby dokáže, že o počítačích nic nevíš!"
Jen - Jonathan Millerová (Katherine Parkinson)
Jen se na místo manažera v oddělení nedostala ani tak díky svým schopnostem, jako díky své vlastnosti, která ji
nutí uvádět nepravdivé údaje - a toto chorobné lhaní ji neustále přivádí do nepříjemných situací. Jen je posedlá
botami. A stále hledá toho pravého muže.
"Chápu ... Ále, ne. Proboha, už zase lžu. Nerozuměla jsem ani slovo. Nevím nic o počítačích... Jsem tady úplně
k ničemu. Sbalím se a půjdu domů."
Seriál byl vytvořen pro britskou televizi Channel 4 a první dva díly byly odvysílány 3. února 2006. Celkem zatím vzniklo
šest 25minutových epizod tvořících první sérii. K popularitě (minimálně v Anglii) přispělo určitě to, že týden po
odvysílání byly epizody seriálu dostupné on-line na webu Channel 4. Nejen v IT komunitě se však rozšířil i řadou dalších
cest, objevil se na několika videostreamovacích i jiných serverech - při pátrání vám zajisté pomůže www.google.com. U
nás už jsou díky Vencikovi dostupné české titulky.
Channel 4 již oznámili přípravu další série - měla by mít osm dílů a odvysílána by měla být pravděpodobně ve 4. čtvrtletí
roku 2007.
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1. série
1 Yesterday's Jam
2 Calamity Jen
3 50/50
4 The Red Door
5 The Haunting Of Bill Crouse
6 Aunt Irma Visits

